Website
www.dacia.nl
www.dacia.nl

Cookie Domein
dacia.nl
dacia.nl

Service Provider
ShareThis
Dacia

Cookie Naam
__ab12#
__mState

www.dacia.nl

google-analytics.com

Google Analytics

__utm.gif

www.dacia.nl

dacia.nl

Google Analytics

__utmb

Omschrijving

Expiratie
1 jaar
Session

Trackingscode van Google Analytics die details over de browser en
computer van de bezoeker registreert.
Session
Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de
website heeft bezocht. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een
websitebezoek te berekenen.
1 dag

ANALYTICS
ANALYTICS

2 jaar

ANALYTICS

Google Analytics

__utmc

Session

dacia.nl

Google Analytics

__utmt

www.dacia.nl

dacia.nl

Google Analytics

__utmv

www.dacia.nl
www.dacia.nl

dacia.nl
www.dacia.nl

Google Analytics
Dacia

__utmz
_cs_#

Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen.
Slaat door de gebruiker gedefinieerde trackingparameters op voor gebruik
in Google Analytics.
Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke
zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke
zoekterm werd gebruikt. Gebruikt door Google Analytics.

www.dacia.nl
www.dacia.nl

dacia.nl
dacia.nl

Dacia
Dacia

_cs_c
_cs_cvars

30 dagen
Session
Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd. Dit zorgt ervoor dat
het cookie-toestemmingsvenster niet opnieuw wordt weergegeven bij een
volgend bezoek aan de website.
13 maanden
Session

www.dacia.nl

dacia.nl

Dacia

_cs_id

Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de
website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.

dacia.nl

Dacia

_cs_s

www.dacia.nl

dacia.nl

Facebook

_fbp

www.dacia.nl
www.dacia.nl

dacia.nl
dacia.nl

Google Analytics
Google Analytics

_ga
_gat

www.dacia.nl

dacia.nl

Google AdSense

_gcl_au

www.dacia.nl

dacia.nl

Google AdSense

_gcl_dc

www.dacia.nl
www.dacia.nl
www.dacia.nl

dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl

Google Analytics
Hotjar
Hotjar

_gid
_hjid
_hjid

www.dacia.nl
www.dacia.nl

dacia.nl
dacia.nl

Hotjar
Hotjar

_hjIncludedInSample
_hjTLDTest

www.dacia.nl
www.dacia.nl

google.com
web.dacia.nl

Google AdWords
Dacia

ads/ga-audiences
ASP.NET_SessionId

www.dacia.nl

fonts.mopinion.com

Mopinion

AWSALB

www.dacia.nl

gstatic.mopinion.com

Mopinion

AWSALB

Gebruikt door Google AdSense om conversies te linken aan advertenties.
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

ANALYTICS

3 maanden

ADVERTISING

2 jaar
1 dag

ANALYTICS
ANALYTICS

3 maanden

ADVERTISING

3 maanden

ADVERTISING

1 dag
Persistent
1 jaar

ANALYTICS
ADVERTISING
ADVERTISING

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een
bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
Session
Session
Gebruikt door Google AdWords om bezoekers opnieuw te binden die
waarschijnlijk naar klanten zullen converteren op basis van het online
gedrag van de bezoeker op verschillende websites.
Session
Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij.
Session
Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in
samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te
optimaliseren.
6 dagen
Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in
samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te
optimaliseren.
6 dagen

adform.net

Adform

cid

www.dacia.nl

google-analytics.com

Google Analytics

collect

dsp_id

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de
bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice
wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime
bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.
6 maanden

www.dacia.nl
www.dacia.nl

netmng.com
dacia.nl

MetrixLab

MetrixLab
Dacia

evo5#
formValue

www.dacia.nl

facebook.com

Facebook

fr

www.dacia.nl

youtube.com

Youtube

GPS

www.dacia.nl

Hotjar

Twitter

hjViewportId

www.dacia.nl
www.dacia.nl
www.dacia.nl

doubleclick.net
dacia.nl
dacia.nl

Google DoubleClick
MetrixLab
MetrixLab

IDE
MetrixLabp14871
MetrixLabp14871_mob_dsk

www.dacia.nl

dacia.nl

Dacia

pageviewsCount

www.dacia.nl

dacia.nl

Mopinion

Pastease.passive.activated.#

www.dacia.nl
www.dacia.nl

dacia.nl
daciamenupricing.cartel.nl

Mopinion
Dacia

Pastease.passive.chance.#
PHPSESSID

www.dacia.nl
www.dacia.nl
www.dacia.nl
www.dacia.nl
www.dacia.nl
www.dacia.nl
www.dacia.nl
www.dacia.nl

youtube.com
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl

Youtube
Redux
Redux
Redux
Redux
Redux
Fifty-Five
Dacia

PREF
redux-comparator
redux-favorites
redux-funnelRVP
redux-leadForm
redux-profile
SESS#
stld

www.dacia.nl
www.dacia.nl

doubleclick.net
netmng.com

Google DoubleClick
MetrixLab

test_cookie
u

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan
de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de
website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om
gerichte advertenties weer te geven.
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren,
zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te
maken op basis van geografische GPS-locatie.
Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor
statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.

TECHNICAL
TECHNICAL

ANALYTICS

www.dacia.nl

netmng.com

ANALYTICS
TECHNICAL

13 maanden

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van
de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders
voor het weergeven van gebruikersadvertenties.
2 maanden
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het
apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en marketingkanalen.
Session

www.dacia.nl

ANALYTICS

1 dag

web.dacia.nl

www.dacia.nl

www.dacia.nl

ANALYTICS

Registreert een tijdstempel met
het exacte tijdstip waarop de
gebruiker de website verlaat.
Gebruikt door Google Analytics
om de duur van een
websitebezoek te berekenen.

www.dacia.nl

Deze cookie wordt gebruikt om de frequentie van bezoeken te identificeren
en vast te stellen hoe lang een bezoeker op de website blijft. Deze cookie
wordt gebruikt om vast te stellen hoe veel en welke subpagina's de
bezoeker op de website bezoekt – deze informatie kan door de website
worden gebruikt om het domein en zijn subpagina's te optimaliseren.
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren,
zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie
van advertenties op websites die hun services gebruiken.

Categorie
SOCIAL
UNCLASSIFIED

ADVERTISING
ADVERTISING

ADVERTISING
TECHNICAL

TECHNICAL

TECHNICAL

ADVERTISING

ANALYTICS

ADVERTISING

6 maanden
Persistent

ADVERTISING
TECHNICAL

3 maanden

ADVERTISING

1 dag

ADVERTISING

Session

ADVERTISING

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te
registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de
advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een
advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te
presenteren.
1 jaar
179 dagen
179 dagen
Slaat het aantal paginaweergaves en de tijd van de laatste paginaweergave
op.
Session
In de cookie staat dat de geselecteerde bezoeker daadwerkelijk het
formulier (van het type tabje) te zien gaat krijgen, bijvoorbeeld omdat hij
zich op het juiste deel van de website bevindt.
1 jaar
In de cookie staat of de bezoeker geselecteerd is om het feedback
formulier (van het type tabje) te zien.
1 jaar
Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.
Session
Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken
bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende
websites gebruikt.
8 maanden
Session
Persistent
Session
Session
Session
Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.
1 jaar
Session
Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies
ondersteunt.
1 dag
Slaat het id van de gebruiker op.
1 jaar

ADVERTISING
ADVERTISING
ADVERTISING
ANALYTICS

TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL

SOCIAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
ANALYTICS
SOCIAL
TECHNICAL
ADVERTISING

#

Confidential C

www.dacia.nl

adform.net

AdForm

uid

www.dacia.nl

youtube.com

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE

www.dacia.nl

youtube.com

Youtube

YSC

www.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-cast-installed

www.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-connected-devices

www.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-device-id

www.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-fast-check-period

www.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-session-app

www.dacia.nl
privatelease.dacia.nl

youtube.com
dacia.nl

Youtube
ShareThis

yt-remote-session-name
__ab12#

privatelease.dacia.nl

dacia.nl

Google AdSense

_gcl_au

privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl

privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl

Hotjar
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel

_hjIncludedInSample
autoID
autoKilometrage
autoKleur
autoLooptijd
autoNaam
autoPakketID
autoSchadevrij

privatelease.dacia.nl

google-analytics.com

Google Analytics

collect

privatelease.dacia.nl

youtube.com

Youtube

GPS

privatelease.dacia.nl

t.co

Twitter

i/adsct

privatelease.dacia.nl

doubleclick.net

Google DoubleClick

IDE

privatelease.dacia.nl

bing.com

Microsoft Bing

MUID

privatelease.dacia.nl

bing.com

Microsoft Bing

MUIDB

privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl

twitter.com
privatelease.dacia.nl

Twitter
Dacia

personalization_id
PHPSESSID

privatelease.dacia.nl
privatelease.dacia.nl

youtube.com
dacia.nl

Youtube
Dacia

PREF
stld

privatelease.dacia.nl

doubleclick.net

Google DoubleClick

test_cookie

privatelease.dacia.nl

youtube.com

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE

privatelease.dacia.nl

youtube.com

Youtube

YSC

privatelease.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-cast-installed

privatelease.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-connected-devices

privatelease.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-device-id

privatelease.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-fast-check-period

privatelease.dacia.nl

youtube.com

Youtube

yt-remote-session-app

privatelease.dacia.nl
onderhoud.dacia.nl

youtube.com
dacia.nl

Youtube
ShareThis

yt-remote-session-name
__ab12#

onderhoud.dacia.nl

dacia.nl

Google AdSense

_gcl_au

onderhoud.dacia.nl

google-analytics.com

Google Analytics

collect

onderhoud.dacia.nl

t.co

Twitter

i/adsct

onderhoud.dacia.nl

doubleclick.net

Google DoubleClick

IDE

onderhoud.dacia.nl

bing.com

Microsoft Bing

MUID

onderhoud.dacia.nl

bing.com

Microsoft Bing

MUIDB

onderhoud.dacia.nl
onderhoud.dacia.nl
onderhoud.dacia.nl

twitter.com
onderhoud.dacia.nl
dacia.nl

Twitter
Dacia
Dacia

personalization_id
PHPSESSID
stld

onderhoud.dacia.nl
occasion.dacia.nl
occasion.dacia.nl
occasion.dacia.nl

doubleclick.net
dacia.nl
sharethis.com
occasion.dacia.nl

Google DoubleClick
ShareThis
ShareThis
ShareThis

test_cookie
__ab12#
__ab12#
__sharethis_cookie_test__

occasion.dacia.nl
occasion.dacia.nl

dacia.nl
dacia.nl

Google Analytics
Google Analytics

_ga
_gat

occasion.dacia.nl

dacia.nl

Google AdSense

_gcl_au

occasion.dacia.nl
occasion.dacia.nl

dacia.nl
occasion.dacia.nl

Google Analytics
Cartel

_gid
caw4_overview_url

occasion.dacia.nl

google-analytics.com

Google Analytics

collect

occasion.dacia.nl

occasion.dacia.nl

Dacia

History.store

Registreert een uniek gebruikers-ID dat de browser van de gebruiker
herkent wanneer websites worden bezocht die hetzelfde advertentienetwerk
gebruiken. Het doel is om de weergave van advertenties te optimaliseren
op basis van de bewegingen van de gebruiker en de biedingen van
verschillende advertentieproviders voor het weergeven van
gebruikersadvertenties.
Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met
geïntegreerde YouTube-video's.
Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's
van YouTube de gebruiker heeft gezien.
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie
van advertenties op websites die hun services gebruiken.
Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een
bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten
Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten
Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten
Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten
Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten
Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten
Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het
apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en marketingkanalen.
Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te
maken op basis van geografische GPS-locatie.
De cookie wordt door Twitter.com gebruikt om te bepalen hoeveel
bezoekers de website bezoeken via Twitteradvertenties.
Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te
registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de
advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een
advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te
presenteren.
Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt
het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen
te synchroniseren.
Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en
op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van
advertenties op websites te meten.
Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker
inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel.
Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.
Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken
bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende
websites gebruikt.
Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies
ondersteunt.
Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met
geïntegreerde YouTube-video's.
Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's
van YouTube de gebruiker heeft gezien.
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie
van advertenties op websites die hun services gebruiken.
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het
apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en marketingkanalen.
De cookie wordt door Twitter.com gebruikt om te bepalen hoeveel
bezoekers de website bezoeken via Twitteradvertenties.
Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te
registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de
advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een
advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te
presenteren.
Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt
het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen
te synchroniseren.
Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en
op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van
advertenties op websites te meten.
Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker
inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel.
Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.
Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies
ondersteunt.

Deze cookie bepaalt of de browser cookies accepteert.
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie
van advertenties op websites die hun services gebruiken.
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het
apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en marketingkanalen.
Bevat een bezoekers-ID - Dit wordt gebruikt om de navigatie en interactie
van bezoekers op de website bij te houden voor interne websiteoptimalisatie.

2 maanden

ADVERTISING

179 dagen

SOCIAL

Session

ANALYTICS

Session

SOCIAL

Persistent

SOCIAL

Persistent

SOCIAL

Session

SOCIAL

Session

SOCIAL

Session
1 jaar

SOCIAL
SOCIAL

3 maanden

ADVERTISING

Session
Session
Session
Session
Session
Session
Session
Session

ADVERTISING
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL

Session

ANALYTICS

1 dag

ADVERTISING

Session

ADVERTISING

1 jaar

ADVERTISING

1 jaar

ADVERTISING

1 jaar

ADVERTISING

2 jaar
Session

SOCIAL
TECHNICAL

8 maanden
Session

SOCIAL
SOCIAL

1 dag

TECHNICAL

179 dagen

SOCIAL

Session

ANALYTICS

Session

SOCIAL

Persistent

SOCIAL

Persistent

SOCIAL

Session

SOCIAL

Session

SOCIAL

Session
1 jaar

SOCIAL
SOCIAL

3 maanden

ADVERTISING

Session

ANALYTICS

Session

ADVERTISING

1 jaar

ADVERTISING

1 jaar

ADVERTISING

1 jaar

ADVERTISING

2 jaar
Session
Session

SOCIAL
TECHNICAL
SOCIAL

1 dag
1 jaar
1 jaar
Session

TECHNICAL
SOCIAL
SOCIAL
TECHNICAL

2 jaar
1 dag

ANALYTICS
ANALYTICS

3 maanden

ADVERTISING

1 dag
Session

ANALYTICS
TECHNICAL

Session

ANALYTICS

Session

ANALYTICS

#

Confidential C

occasion.dacia.nl

t.co

Twitter

i/adsct

occasion.dacia.nl
occasion.dacia.nl

doubleclick.net
occasion.dacia.nl

Google DoubleClick
Dacia

IDE
jQuery-Collapse

occasion.dacia.nl

bing.com

Microsoft Bing

MUID

occasion.dacia.nl

bing.com

Microsoft Bing

MUIDB

occasion.dacia.nl
occasion.dacia.nl
occasion.dacia.nl
occasion.dacia.nl

twitter.com
occasion.dacia.nl
occasion.dacia.nl
dacia.nl

Twitter
Dacia
Dacia
Dacia

personalization_id
PHPSESSID
st_shares_#
stld

occasion.dacia.nl
acties.dacia.nl
acties.dacia.nl

doubleclick.net
dacia.nl
dacia.nl

Google DoubleClick
ShareThis
Dacia

test_cookie
__ab12#
__mState

acties.dacia.nl

google-analytics.com

Google Analytics

__utm.gif

acties.dacia.nl

dacia.nl

Google Analytics

__utma

acties.dacia.nl

dacia.nl

Google Analytics

__utmb

acties.dacia.nl

dacia.nl

Google Analytics

__utmc

acties.dacia.nl

dacia.nl

Google Analytics

__utmt

acties.dacia.nl

dacia.nl

Google Analytics

__utmv

acties.dacia.nl

dacia.nl

Google Analytics

__utmz

acties.dacia.nl
acties.dacia.nl

dacia.nl
dacia.nl

Dacia
Dacia

_cs_c
_cs_cvars

acties.dacia.nl

dacia.nl

Dacia

_cs_id

acties.dacia.nl

dacia.nl

Dacia

_cs_s

acties.dacia.nl

dacia.nl

Facebook

_fbp

acties.dacia.nl
acties.dacia.nl

dacia.nl
dacia.nl

Google Analytics
Google Analytics

_ga
_gat

acties.dacia.nl

dacia.nl

Google AdSense

_gcl_au

acties.dacia.nl

dacia.nl

Google Analytics

_gid

acties.dacia.nl

dacia.nl

Hotjar

_hjIncludedInSample

acties.dacia.nl
acties.dacia.nl

google.com
web.dacia.nl

Google Analytics
Dacia

ads/ga-audiences
ASP.NET_SessionId

acties.dacia.nl

fonts.mopinion.com

Mopinion

AWSALB

acties.dacia.nl

gstatic.mopinion.com

Mopinion

AWSALB

De cookie wordt door Twitter.com gebruikt om te bepalen hoeveel
bezoekers de website bezoeken via Twitteradvertenties.

Session

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te
registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de
advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een
advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te
presenteren.
1 jaar
Persistent
Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt
het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen
te synchroniseren.
1 jaar
Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en
op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van
advertenties op websites te meten.
1 jaar
Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker
inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel.
2 jaar
Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.
Session
Persistent
Session
Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies
ondersteunt.
1 dag
1 jaar
Session
Trackingscode van Google Analytics die details over de browser en
computer van de bezoeker registreert.
Session
Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website
heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek.
Gebruikt door Google Analytics.
2 jaar
Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de
website heeft bezocht. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een
websitebezoek te berekenen.
1 dag
Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de
website verlaat. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een
websitebezoek te berekenen.
Session
Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen.
Slaat door de gebruiker gedefinieerde trackingparameters op voor gebruik
in Google Analytics.
Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke
zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke
zoekterm werd gebruikt. Gebruikt door Google Analytics.
Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd. Dit zorgt ervoor dat
het cookie-toestemmingsvenster niet opnieuw wordt weergegeven bij een
volgend bezoek aan de website.

Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de
website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.
Deze cookie wordt gebruikt om de frequentie van bezoeken te identificeren
en vast te stellen hoe lang een bezoeker op de website blijft. Deze cookie
wordt gebruikt om vast te stellen hoe veel en welke subpagina's de
bezoeker op de website bezoekt – deze informatie kan door de website
worden gebruikt om het domein en zijn subpagina's te optimaliseren.
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren,
zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie
van advertenties op websites die hun services gebruiken.
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een
bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
Gebruikt door Google AdWords om bezoekers opnieuw te binden die
waarschijnlijk naar klanten zullen converteren op basis van het online
gedrag van de bezoeker op verschillende websites.
Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij.
Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in
samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te
optimaliseren.
Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in
samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te
optimaliseren.

ANALYTICS

1 dag

ANALYTICS

3 maanden

ADVERTISING

2 jaar
1 dag

ANALYTICS
ANALYTICS

3 maanden

ADVERTISING

1 dag

ANALYTICS

Session

ADVERTISING

Session
Session

ADVERTISING
TECHNICAL

6 dagen

TECHNICAL

6 dagen

TECHNICAL

dsp_id

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de
bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice
wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime
bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.
6 maanden

acties.dacia.nl

facebook.com

Facebook

fr

acties.dacia.nl
acties.dacia.nl

doubleclick.net
dacia.nl

Google DoubleClick
MetrixLab

IDE
MetrixLabp14871_mob_dsk

acties.dacia.nl

dacia.nl

Dacia

pageviewsCount

acties.dacia.nl

dacia.nl

Mopinion

Pastease.passive.activated.#

acties.dacia.nl
acties.dacia.nl
acties.dacia.nl
acties.dacia.nl
acties.dacia.nl
acties.dacia.nl
acties.dacia.nl
acties.dacia.nl
acties.dacia.nl

dacia.nl
daciamenupricing.cartel.nl
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl
dacia.nl

Mopinion
Dacia
Redux
Redux
Redux
Redux
Redux
Fifty-Five
Dacia

Pastease.passive.chance.#
PHPSESSID
redux-comparator
redux-favorites
redux-funnelRVP
redux-leadForm
redux-profile
SESS#
stld

acties.dacia.nl
acties.dacia.nl

doubleclick.net
netmng.com

Google DoubleClick
MetrixLab

test_cookie
u

ANALYTICS

13 maanden

collect

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren,
zoals realtime bieden van externe adverteerders.

ANALYTICS

TECHNICAL
TECHNICAL

Google Analytics

evo5#
formValue

ANALYTICS

13 maanden
Session

google-analytics.com

MetrixLab
Dacia

ANALYTICS

ANALYTICS

acties.dacia.nl

netmng.com
dacia.nl

TECHNICAL
SOCIAL
UNCLASSIFIED

30 dagen

cid

acties.dacia.nl
acties.dacia.nl

SOCIAL
TECHNICAL
SOCIAL
SOCIAL

ANALYTICS

Adform

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan
de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de
website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om
gerichte advertenties weer te geven.

ADVERTISING

ANALYTICS

adform.net

MetrixLab

ADVERTISING

2 jaar

acties.dacia.nl

netmng.com

ADVERTISING
TECHNICAL

1 dag

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van
de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders
voor het weergeven van gebruikersadvertenties.
2 maanden
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het
apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en marketingkanalen.
Session

acties.dacia.nl

ADVERTISING

ADVERTISING

ANALYTICS

ADVERTISING

6 maanden
Persistent

ADVERTISING
TECHNICAL

3 maanden

ADVERTISING

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te
registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de
advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een
advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te
presenteren.
1 jaar
179 dagen
Slaat het aantal paginaweergaves en de tijd van de laatste paginaweergave
op.
Session
In de cookie staat dat de geselecteerde bezoeker daadwerkelijk het
formulier (van het type tabje) te zien gaat krijgen, bijvoorbeeld omdat hij
zich op het juiste deel van de website bevindt.
1 jaar
In de cookie staat of de bezoeker geselecteerd is om het feedback
formulier (van het type tabje) te zien.
1 jaar
Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.
Session
Session
Persistent
Session
Session
Session
Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.
1 jaar
Session
Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies
ondersteunt.
1 dag
Slaat het id van de gebruiker op.
1 jaar

ADVERTISING
ADVERTISING
ANALYTICS

TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
ANALYTICS
SOCIAL
TECHNICAL
ADVERTISING

#

Confidential C

acties.dacia.nl

adform.net

AdForm

uid

Registreert een uniek gebruikers-ID dat de browser van de gebruiker
herkent wanneer websites worden bezocht die hetzelfde advertentienetwerk
gebruiken. Het doel is om de weergave van advertenties te optimaliseren
op basis van de bewegingen van de gebruiker en de biedingen van
verschillende advertentieproviders voor het weergeven van
gebruikersadvertenties.
2 maanden

ADVERTISING

#

Confidential C

