Cookie-verklaring Invictus Webdesign
Functionele cookies
Cookie

Opslagperiode

Functie

WordPress

Sessie*

Het CMS WordPress waarmee de website

(w3tc_referrer)

van Invictus Webdesign gemaakt is, gebruikt
cookies om goed te kunnen functioneren.

Salesfeed

30 minuten

Salesfeed is een service die inzichtelijk maakt
welke B2B-bedrijven jouw pagina's bezoeken
en hoe lang en hoe vaak zij dat doen.
Bovendien krijgen we de NAW-gegevens van
het bedrijf inzichtelijk en een overzicht van
een aantal medewekers vanuit LinkedIn, die
gekoppeld zijn aan het bedrijf. Nadrukkelijk: er
worden geen gegevens van individuen
vermeld.

Overige cookies
Cookie

Opslagperiode

Functie

Google Analytics

__utma: 2 jaar

Google Analytics is een webanalyse-service

(__utma, __utmb, __utmc,

__utmb: 30 minuten

die wordt aangeboden door Google. Met deze

__utmz)

__utmc: sessie

cookies krijgt Invictus Webdesign inzage in

__utmz: 6 maanden

het bezoek op de website. Denk aan
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en
onderwerpen. Op deze manier kan Invictus
Webdesign de communicatie beter
afstemmen op de behoeften van de
websitebezoekers. Invictus Webdesign kan
niet zien wie haar website bezoekt. Google
kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook

datr, p, actc_user,

Deze cookies zorgen ervoor dat de

(datr,lu, p, actc_user,

presence, s, sub, xs:

websitebezoeker gemakkelijk (blog)artikelen

presence, s, sub, xs)

sessie

kan delen of “liken” via Facebook. Deze

lu, 2 jaar

worden alleen geplaatst indien de bezoeker
tijdens een bezoek aan de Invictus
Webdesign website is ingelogd op Facebook.

Twitter

k: 1 week

Deze cookies zorgen dat de websitebezoeker

(k, guest_id, _twitter_sess

guest_id: 2 jaar

gemakkelijk (blog)artikelen kan tweeten. Ze

_twitter_sess , BA,

worden alleen geplaatst indien de bezoeker

, BA, original_referer,

original_referer,

tijdens een bezoek aan de Invictus

original_referer)

original_referer:

Webdesign website is ingelogd op Twitter.

sessie
Google AdWords (_utma)

_utma: 30 dagen

Deze cookie meet de websitebezoekers en
conversies.

*Wanneer de opslagperiode een sessie is, wordt de cookie gedurende de huidige sessie van de
website bezoeker bewaard gebleven. Wanneer de bezoeker de browser of het tabblad van de website
sluit, is de sessie beëindigd.

