COOKIEVERKLARING
WAT ZIJN COOKIES?
Een cookie is een klein (tekst)bestand dat wij, Eline Marlène, via de server van onze website
naar jouw browser sturen. Jouw browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je
apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?
Cookies zorgen ervoor dat je tijdens het winkelen ingelogd blijft, je artikelen in je winkelwagen
bewaard blijven, je veilig winkelt en de website snel is. De cookies zorgen er ook voor dat wij
kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je
geen artikelen in je winkelwagen bewaren, niet elektronisch betalen, niet inloggen en kunnen
sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.
Google Analytics
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google
Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen
verbeteren. Google kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken. Wij vragen
voor het plaatsen van deze analytische cookie jouw toestemming.

Welke
MonsterInsights
Gebruikers

Cookie Naam

Verval tijd

Omschrijving

_ga

2 years

Used to distinguish users. Stores the
ClientID, a unique and randomly
generated string, so that the user can be
associated on future visits, the date of
first visit and version of GA cookie.

All Users

_gid

24 hours

Stores the ClientID

All Users

_gat

1 minute

Throttles the number of requests a user
does to Google Analytics’s servers

All Users

ga-disable{YOUR UA
CODE}

Never

If a user opts out via MonsterInsights’s
opt out system or the official Google do
not track methods, this cookie prevents
Google Analytics from tracking the
user.

All Users

AMP_TOKEN

30 seconds
– 1 year
(varies)

Identifies a user who was first given a
ClientID on an AMP (Accelerated
Mobile Page) version of your site. The
length of time stored varies, with users
who visit the AMP page first, and visit
more frequently getting higher
durations.

AMP Addon
Users

__utmx

18 months

For users utilizing Google Analytics’s
Content Experiments feature, this cookie
determines if a user is included in an
experiment.

MI users using
Content
Experiments

__utmxx

18 months

For users utilizing Google Analytics’s
Content Experiments feature, this cookie
determines when a user’s experiment
ends.

MI users using
Content
Experiments

_gaexp

Typically
90 days
(varies)

For users utilizing MonsterInsights’s
Google Optimize Integration, used to
determine the inclusion and expiration
of a user’s participation in a Google
Optimize test. Duration varies based on
the length of experiment.

Google Optimize
Addon Users

Social media
Op onze website staan buttons van facebook pinterest en instagram. Met deze buttons
kunnen bijvoorbeeld pagina's worden gedeeld op social media. Alleen wanneer je klikt op
een social media button wordt door het betreffende social media platform een cookie op jouw
apparaat geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees regelmatig zelf de
privacyverklaring van facebook pinterest en instagram om te zien wat er gebeurt met jouw
gegevens die via de cookies zijn verzameld.

HOE KAN IK MIJN GEGEVENS INZIEN, CORRIGEREN OF
VERWIJDEREN?
Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail
naar: info@elinemarlene.com.

HOE KAN IK COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN?
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Het verschilt per
browser hoe je dit kan doen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Er
worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder
cookies werkt onze website mogelijk minder goed. Daarnaast kan je ervoor kiezen geen
toestemming te geven voor het plaatsen van cookies

