Website

Wie plaatst de cookies? Vanaf welk domein worden cookies geplaatst?

Wat zijn de namen van de cookies?

Wat is het type cookie? Wat is het exacte doel van de specifieke cookies?

ster.nl

comScore

scorecardresearch.com

UID
UIDR

analytisch

Cloudflare

browser-update.org

__cfduid

functioneel

Ster

ster.nl

__requestverificationtoken

functioneel

Ster

ster.nl

ster_cc_given

functioneel

Geldigheidsduur

Het verzamelen van website statistieken, zoals het
2 jaar
meten van het aantal websitebezoekers en welke
onderdelen van de website het meest worden
bekeken. Dit zorgt ervoor dat de structuur, navigatie
en inhoud
van de website
gebruiksvriendelijker
kan
De
websitebezoeker
informeren
wanneer de browser
1 jaar
moet worden geupdate om van de website gebruik te
kunnen maken.
__requestverificatointoken is een cookie ‘to help
verloopt na sessie
prevent CSRF attacks. (cross Site Request Forgery).
Dat is goed omdat het vervalste aanvragen van andere
Registreert of cookiebanner gezien door gebruiker,
1 jaar
zodat gebruiker niet iedere keer opnieuw de
cookiemodule te zien krijgt.

Worden gegevens gedeeld?

Privacy Statements van derden

comScore deelt geen gegevens www.scorecardresearch.com/priv
met derden.
acy.aspx

Cloudflare deelt geen gegevens https://www.cloudflare.com/sec
met derden.
uritypolicy/?utm_referrer=https://ww
w.google.nl/
Ster deelt geen gegevens met https://www.ster.nl/algemeen/co
derden.
okiebeleid/
Ster deelt geen gegevens met
derden.

https://www.ster.nl/algemeen/co
okiebeleid/

Microsoft Azure deelt geen
gegevens met derden.

https://www.microsoft.com/enus/TrustCenter/Privacy/default.as
px
https://privacy.microsoft.com/nlnl/privacystatement

Ster_cc_version
admeasure.ster. Microsoft Azure
nl

abc.azurewebsite.net

ARRAfinity

functioneel

aanbod.ster.nl

comScore

scorecardresearch.com

UID, UIDR

analytisch

Microsoft

ASP.NET_sessionID (domein: bezochte website)

ASP.NET_sessionID

functioneel

Bewaart het versienummer van onze cookiemodule,
zodat bij aanpassing van de module iedereen weer
verloopt na sessie
ARRafinity cookies zijn cookies van Azure (Microsoft).
Deze cookie zorgt ervoor dat de gebruiker tegen
dezelfde server praat gedurende de hele sessie.

Het verzamelen van website statistieken, zoals het
2 jaar
meten van het aantal websitebezoekers en welke
onderdelen van de website het meest worden
bekeken. Dit zorgt ervoor dat de structuur, navigatie
en inhoud
van de website
gebruiksvriendelijker
kan
Het
is een functionele
cookie
om gebruikerswaarden
verloopt na sessie
te onthouden en uit te wisselen tussen verschillende
pagina’s binnen de eigen website. Behoudt informatie

comScore deelt geen gegevens www.scorecardresearch.com/priv
met derden.
acy.aspx

Microsoft deelt geen gegevens https://privacy.microsoft.com/nlmet derden.
nl/privacystatement

