AEI: Internal

Cookie/Afkomst

Google

Grolsch

JavaServer

Hotjar

Facebook en Instagram

Naam
_ga
_gid
gci_au
_dc_gtm_UA-*
_gat_UA-*
SID of HSID
grolsch-age-verification
grolsch-cookies-are-allowed
grolsch-cookies-are-not-allowed
user_allowed_save_cookies
JSESSIONID
_hjIncludedInPageviewSample

_hjid
_hjAbsoluteSessionInProgress
_hjTLDTest
_hjFirstSeen
_fbp

Facebook en Instagram Retargeting
Google Ads
Google Ads Retargeting

Functie
Analytische cookie die websitebezoek meet
Analytische cookie die verschillende gebruikers van elkaar onderscheidt
Analytische cookie die conversies meet en opslaat.
Analytische cookie die door Google Tag Manager gezet wordt om Google Analytics te ondersteunen in het meten van websitebezoek.
Analytische cookie die nodig is om websitebezoek te kunnen meten
Beschermt gebruikersdata tegen ongeauthorizeerde toegang
Cookie die aangeeft of een bezoeker onder de juiste voorwaarden de agegate is gepasseerd
Cookie die aangeeft dat een bezoeker heeft ingestemd met de Tracking cookies.
Cookie die aangeeft dat een bezoeker niet heeft ingestemd met de Tracking cookies
Cookie die aangeeft dat een bezoeker niet heeft ingestemd met de Tracking cookies
Deze cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden
Deze sessiecookie wordt geplaatst om Hotjar te laten weten of een bezoeker opgenomen is in de steekproef die gebruikt wordt om trechterweergaven te maken
Deze cookie wordt ingesteld wanneer een bezoeker voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt.
De cookie wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID te behouden die uniek is voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site
wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.
Deze cookie wordt ingesteld zodat Hotjar het begin van een gebruiker zijn bezoek kan herkennen
Deze cookie wordt ingesteld zodat Hotjar cookies tussen subdomeinen kan delen.
Deze cookie wordt ingesteld zodat Hotjar een nieuwe gebruiker kan herkennen.
De Facebook Pixel wordt gebruikt voor analytische- en advertentiedoeleinden. Op het gebied van adverteren gaat hierbij specifiek om remarketingadvertenties
De retargeting cookie wordt geplaatst om bezoekers die bepaalde pagina’s en/of producten op onze website hebben bezocht, opnieuw te bereiken via beeld-of tekstadvertenties
op websites van derden. Voor de cookies en de mogelijke data die Facebook verzamelt, verwijzen wij naar het gegevensbeleid van Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Adwords is een dienst van Google die het mogelijk maakt om advertenties te tonen bij de zoekresultaten van de Google zoekmachine.
Deze cookie wordt gebruikt om clicks, aanvragen en aankopen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren. Ook stelt deze cookie ons in staat om
bezoekers die bepaalde pagina’s en/of producten op onze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via advertenties op sites van derden.

Bewaartermijn
24 maanden na laatste sessie
24 uur
30 dagen
Sessieduur
Sessieduur
Sessieduur
Sessieduur
1 jaar
1 jaar
Sessieduur
Sessieduur
Sessieduur

Soort
Analytisch
Analytisch
Analytisch
Advertising
Analytisch
Functioneel
Functioneel
Functioneel
Functioneel
Functioneel
Functioneel
Analytisch

1 jaar
30 minuten
Sessieduur
Sessieduur
180 dagen

Analytisch
Analytisch
Analytisch
Analytisch
Functioneel / Social Media

90 dagen

Social Media
Functioneel

90 dagen

Persoonlijke boodschappen op externe websites

90 dagen

Persoonlijke boodschappen op externe websites

1 jaar

Functioneel

1 jaar
10 minuten
1 jaar

Personaliseren van de website
Analytisch
Analytisch
Analytisch

1 jaar

Analytisch

1 jaar
10 seconden
7 dagen
7 dagen
7 dagen
180 dagen
Sessieduur

Analytisch
Analytisch
Functioneel
Functioneel
Functioneel
Functioneel
Analytisch

Microsoft Bing Advertising
Microsoft Bing Advertising is een dienst van Microsoft die het mogelijk maakt om advertenties te tonen bij de zoekresultaten van de Bing zoekmachine.
Deze cookie wordt gebruikt om clicks, aanvragen en aankopen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren. Ook stelt deze cookie ons in staat om
bezoekers die bepaalde pagina’s en/of producten op onze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via advertenties op sites van derden.
Met Blueconic vragen we naar je cookievoorkeuren en slaan we deze op (in jouw persoonlijke profiel).
Dit onderdeel staat los van het onderdeel van Blueconic waarmee we persoonlijke informatie en advertenties op onze website laten zien. Deze cookie wordt uitsluitend gebruikt
door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.. We delen de cookie niet met derden.

Microsoft Bing Retargeting

BlueConic Cookie Dialoog

BCSessionID
BCTempID
BCPermissionlevel
BlueConic

Youtube

BCReferrerOverrule

BCRevision
BCTracking
AWSALB
AWSALBCORS
AWSELB
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC

Deze cookies worden gebruikt om je persoonlijke informatie en relevante advertenties op onze website te laten zien op basis van analyse en combinatie van online data en
(persoons)gegevens zoals klikgedrag en productbezit. Dit onderdeel staat los van het onderdeel van Blueconic waarmee we persoonlijke informatie en advertenties op onze website
laten zien. Deze cookie wordt uitsluitend gebruikt door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.. We delen de cookie niet met derden.
Unieke identificatie voor BlueConic profiel.
Tijdelijke unieke identificatie voor BlueConic profiel, wordt verwijderd nadat BCSessionID is aangemaakt
Opt-in level
Slaat een aangepaste bcChannelIdentifier op als referentie. Voor deze kanalen verwijst de werkelijke referentie naar de website en niet de overrule.
De overrule zou verloren gaan als deze niet in deze cookie wordt opgeslagen.
Wordt gebruikt om verzoeken op te slaan die naar BlueConic zijn verzonden, maar nog niet zijn geretourneerd.
Als BCRevision op de volgende paginaweergave nog steeds waarden bevat, worden die aanvragen opnieuw verzonden om gegevensverlies te voorkomen. Deze informatie wordt nu
opgeslagen in localStorage; wanneer dit niet lukt, wordt de cookie-oplossing als back-up gebruikt.
Gebruikt voor het volgen van het kanaal van een externe tracker.
Gebruikt voor load balancing door Amazon Web Services.
Gebruikt voor load balancing door Amazon Web Services, met de eigenschap SameSite (voor de recente Chrome-wijzigingen)
Gebruikt voor elastische load balancing door Amazon Web Services
Deze cookie wordt gebruikt om de bandbreedte te berekenen, aan de hand hiervaan zie je de nieuwe of de oude video player interface.
Analytische cookie die meet welke videos van Youtube de gebruiker heeft bekeken.

Functioneel

#

