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BELEID ROND COOKIES

Laatst gewijzigd op 10 juli 2013
BSEU gebruikt cookies om zijn website te verbeteren. Op de eerste plaats kunnen cookies
rechtstreeks het bezoek van de site voor de gebruiker aangenamer maken, bv. door de
taalkeuze of andere specifieke instellingen te onthouden. Daarnaast leveren bepaalde
cookies aan BSEU statistische informatie over het gebruik van zijn website, wat
onrechtstreeks bijdraagt tot een verbetering door de website aan te passen en daarmee
inspelen op de wensen van de bezoekers. Ten slotte kunnen cookies u in staat stellen om
extra functies te gebruiken, bv. iets ‘leuk vinden’ op Facebook, iets ‘tweeten' via Twitter,
enz.
Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer installeert en waardoor de website u
bij uw volgende bezoek kan herkennen. Ze bestaan uit een uniek getal en kunnen u op die manier
onderscheiden van andere bezoekers, maar bevatten geen persoonlijke details. Dit betekent dat BSEU u
op basis van zulke cookies niet persoonlijk kan herkennen, en evenmin wanneer u websites van derden
bezoekt.
Dankzij cookies kan BSEU er bijvoorbeeld voor zorgen dat de informatie die tijdens het volgende bezoek
aan de website op uw scherm verschijnt, is afgestemd op uw voorkeuren. Met behulp van cookies kan
BSEU ook de populairste delen van zijn website identificeren, aangezien ze BSEU laten weten welke
pagina’s gebruikers bezoeken en hoeveel tijd zij erop doorbrengen. Op basis van deze verzamelde
gegevens kan BSEU de website aanpassen, om hem klantgerichter te maken en de voorkeuren van de
bezoekers beter te weerspiegelen. Ten slotte kunnen cookies het gebruik van bepaalde applicaties van
derden, zoals verbindingen met sociale media, vergemakkelijken.
Hoe wij u toestemming krijgen

Bij uw eerste bezoek aan de website van BSEU wordt u verzocht om het gebruik van cookies toe te staan
of te weigeren. U krijgt ook een link naar dit beleid te zien voor verdere informatie. Deze mededeling zal
bij uw volgende bezoek aan de website niet langer verschijnen. Via de instellingen van uw webbrowser
(zie hierna onder de rubriek 'bezwaar') behoudt u echter de mogelijkheid om cookies te verwijderen of
het gebruik ervan niet langer toe te staan.

Bezwaar
U kunt uw browser zo configureren dat hij het gebruik van cookies toestaat of weigert, of u op de hoogte
brengt telkens als een cookie wordt verzonden. Omdat niet alle browsers dezelfde zijn, raadt BSEU u aan
om in het Helpmenu van uw browser na te gaan hoe u cookies kunt verwijderen en/of uw cookievoorkeuren in de toekomst kunt aanpassen.
U kunt ook uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar bseu.feedback@bridgestone.eu .
Het uitschakelen van cookies kan soms wel tot gevolg hebben dat u de website niet langer optimaal kunt
gebruiken. BSEU wisselt geen cookies uit met websites van derden of externe dataleveranciers, met
uitzondering van derden die rechtstreeks met BSEU werken om websitediensten te verlenen.
Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy beleid.
Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?
Wanneer u de website bezoekt, kan BSEU automatisch de volgende technische informatie verzamelen
(waarmee het u niet kan herkennen): uw besturingssysteem en browsertype, de domeinnaam van een
andere website die u gebruikte om op de website te gaan, het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke
pagina's u heeft bezocht, enz.
Deze gegevens dienen uitsluitend voor interne doeleinden namelijk om BSEU in staat te stellen
algemene demografische gegevens, gedrag en aandachtsgebieden te onderzoeken. BSEU kan dan de
website en zijn applicaties beter afstemmen op de verschillende behoeften en wensen van zijn
bezoekers, want het kan met deze gegevens:
-de omvang en het gebruikspatroon van zijn publiek beter inschatten;
-informatie over voorkeuren en individuele aandachtsgebieden beter opslaan;
-zoekopdrachten versnellen; en
-u beter herkennen (anoniem) wanneer u naar onze site terugkeert.
Er moet worden benadrukt dat BSEU, naast het onthouden van uw instellingen op zijn
website, de verzamelde gegevens uitsluitend gebruikt voor web statistieken in Google
Analytics, wat betekent dat de gegevens alleen als een geheel en strikt voor interne
doeleinden gebruikt worden. BSEU verzamelt geen persoonlijke informatie over zijn
bezoekers en kan u niet persoonlijk herkennen op basis van de verzamelde gegevens.

Overzicht van cookies
Naam

Domein

Inhoud en doel

Geldig

JSESSIONID

bridgestone.eu

identificeert de gebruikerssessie

sessie

__utma

bridgestone.eu

onderscheidt gebruikers en sessies

2 jaar

__utmb

bridgestone.eu

bepaalt nieuwe sessies/bezoeken

30 min

__utmc

bridgestone.eu

Niet gebruikt in ga.js. Ingesteld op interoperability sessie
met urchin.js.

__utmz
maanden

bridgestone.eu

slaat de verkeersbron of campagne op die

6

uitlegt hoe de gebruiker op uw site raakte
ASP.NET_SessionId

moto.bridgestone.eu

identificeert de gebruikerssessie

sessie

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

moto.bridgestone.eu

load balancer cookie (systeem)

sessie

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
10 jaar

moto.bridgestone.eu

herkent herhaald bezoek van een enkele gebruiker

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

moto.bridgestone.eu

herkent reeks HTTP-verzoeken van één gebruiker sessie

__utma

moto.bridgestone.eu

onderscheidt gebruikers en sessies

2 jaar

__utmb

moto.bridgestone.eu

bepaalt nieuwe sessies/bezoeken

30 min

__utmc

moto.bridgestone.eu

Niet gebruikt in ga.js. Ingesteld op interoperability sessie
met urchin.js.

__utmz
maanden

moto.bridgestone.eu

slaat de verkeersbron of campagne op die

6

uitlegt hoe de gebruiker op uw site raakte
mc.lp

moto.bridgestone.eu

slaat laatst bekeken producten op

1 jaar

sc_pview_shuser

moto.bridgestone.eu

Sitecore systeem cookie

sessie

ASP.NET_SessionId

auto.bridgestone.eu

identificeert de gebruikerssessie

sessie

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

auto.bridgestone.eu

load balancer cookie (systeem)

sessie

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

auto.bridgestone.eu

herkent herhaald bezoek van een enkele gebruiker
10 jaar

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

auto.bridgestone.eu

herkent reeks HTTP-verzoeken van één gebruiker
sessie

__atuvc

addthis.com

toont aangepaste telling als gebruiker een pagina deelt
2 jaar

__atuvc

auto.bridgestone.eu

toont aangepaste telling als gebruiker een pagina deelt
2 jaar

__utma

auto.bridgestone.eu

onderscheidt gebruikers en sessies

2 jaar

__utmb

auto.bridgestone.eu

bepaalt nieuwe sessies/bezoeken

30 min

__utmc

auto.bridgestone.eu

Niet gebruikt in ga.js. Ingesteld op interoperability sessie
met urchin.js.

__utmz
maanden

auto.bridgestone.eu

slaat de verkeersbron of campagne op die

6

uitlegt hoe de gebruiker op uw site raakte
psr_lp

auto.bridgestone.eu

slaat laatst bekeken producten op

1 jaar

psr_lastsearch

auto.bridgestone.eu

slaat laatste zoekparameters van gebruiker op voor prefill
2 weken

sc_pview_shuser

auto.bridgestone.eu

Sitecore systeem cookie

sessie

uid

addthis.com

traceert user id en logintijd

2 jaar

uit

addthis.com

traceert user id en logintijd

1 dag

Google Analytics:
Meer informatie over Google Analytics Tracking cookies

