Cookies op www.robeco.nl
Hieronder vindt u een overzicht van cookies die worden gebruikt op robeco.nl, met uitleg waarvoor de cookies worden gebruikt.
Categorie

Cookie

Naam

Doel van cookie

Bewaartermijn

Meer informatie

Functioneel

Tealium

utag_main

Met deze cookies leggen wij uw keuze vast om cookies te accepteren
of te weigeren. Let op: deze cookies zijn noodzakelijk voor de correcte
werking van de gehele website!

trusted-code.com wordt opgeslagen voor de duur
van 1 maand, Utag-main onbeperkt

http://www.tealium.com/privacy.html

Robeco

Cookie_audience

Dit cookie zorgt voor aanpassing van de gebruikerservaring en content
van de website

1 jaar

UserLike

uslk_e

Dit cookie zorgt ervoor dat u gebruik kunt maken van onze chat
functionaliteit.

Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur van
2 jaar

Robeco

RobecoOFS

Robeco

moneymeter

Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur
van de sessie
Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur
van 1 jaar

Robeco

ofs-favorite-funds

Dit cookie is noodzakelijk om inloggen op Mijn Robeco mogelijk te
maken
Dit cookie is noodzakelijk om de bedragen die u heeft ingevuld in de
Geldmeter vast te kunnen houden, zodat u meerdere berekeningen kunt
maken
Dit cookie is noodzakelijk om uw favoriete fondsen te kunnen bewaren

Robeco

ofs-funds-compare

Robeco

favorite-click-first-time

Robeco
Mopinion

Analytisch

Sitecatalyst/Adobe

Dit cookie is noodzakelijk om fondsen met elkaar te kunnen vergelijken
in de Fondsselector
Dit cookie voorkomt dat u iedere keer een inlogscherm te zien krijgt
wanneer u een favoriet fonds toevoegt

Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur
van 1 maand
Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur
van de sessie
Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur
van 1 maand

cookie_contactid

Dit cookie zorgt ervoor dat klanten een andere ervaring krijgen dan
niet-klanten.

Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur
van 1 jaar

_vis_opt_s
_vis_opt_exp_12_goal_1
_vwo_uuid_v2

Mopinion is een kwalitatieve analyse-service die wordt aangeboden
door Mopinion. Via de cookies van Mopinion verzamelt Robeco
feedback van klanten en bezoekers over haar online dienstverlening.
Met deze informatie kan Robeco de inhoud van haar website beter
afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Robeco kan niet zien
welke persoon of welke pc haar website bezoekt.

Onbeperkt

s_pers

Deze cookies van Sitecatalyst gebruiken wij om informatie te verzamelen s_sess, c_navigation worden opgeslagen voor de

http://www.adobe.com/privacy/analytics/

s_sess

over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze informatie om

visual-sciences/policy.html

s_cid

rapporten op te stellen en de website te verbeteren. Dit cookie verzamelt s_cid onbeperkt

cNavigation

anonieme informatie, zoals welke pagina het meest wordt bezocht of

s_vi

hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt.

mbox
amcv

duur van de sessie, s_vi 2 jaar, s_pers 5 jaar en
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Categorie

Cookie

Naam

Doel van cookie

Bewaartermijn

Meer informatie

Analytisch

Google Analytics

_ga

De cookies van Google Analytics gebruiken wij om informatie te

2 jaar

https://developers.google.com/analytics/

_gid

verzamelen over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze

1 dag

devguides/collection/analyticsjs/cookies-

informatie om rapporten op te stellen en de website te verbeteren. Dit

user-id

cookie verzamelt anonieme informatie, zoals welke pagina het meest
bezocht wordt of hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt.
AB-tasty

ABTasty

De cookies van AB-tasty maken het mogelijk om onze website te testen.

13 maanden

https://support.abtasty.com/hc/en-us/

ABTastySession

Zo kunnen we bepalen of de verbeteringen die Robeco doorvoert ook

1 dag

articles/218855298-What-are-the-cookies-

echt werken. Er worden anonieme gegevens in het cookie verzameld,

that-AB-Tasty-places-

bijvoorbeeld welke test bekeken is op welke pagina.
Marketing

google.com

NID
PREF

Deze cookies van Google maken mogelijk dat u een GooglePlus
waardering geeft aan onze informatie of deze deelt via GooglePlus

NID wordt opgeslagen voor de duur van 6
maanden, PREF voor 2 jaar

http://www.google.nl/intl/nl/policies/
privacy/

linkedin.com

L1e
X-LI-DDC
X-LI-IDC

Deze cookies maken het mogelijk dat u onze informatie deelt
met anderen via Linkedin

Deze cookies worden opgeslagen voor de duur van http://nl.linkedin.com/static?key=privacy_
de sessie
policy&trk=hb_ft_priv

staticxx.facebook.com

facebook

Dit cookie maakt het mogelijk dat u onze informatie deelt
met anderen via Facebook

Maximaal 12 maanden

Twitter

eu_cn

Dit cookie maakt het mogelijk dat u onze informatie deelt

Maximaal 17 maanden

guest_id

met anderen via Twitter

personalisation_id
sundycation_guest_id
tfw_exp
Googleadservices.com

Google AdWords Conversion

Dit cookie wordt gebruikt voor Ad Serving, Ad Targeting, statistieken/
metingen, content-aanpassing, optimalisatie en het verzamelen
van anonieme gegevens: bekeken advertenties, statistieken,
browserinformatie, cookiegegevens, datum/tijd, demografische
gegevens, type hardware/software, interactiegegevens, bekeken
pagina's en servingdomeinen. Het verzamelt ook pseudonieme
gegevens: IP-adres (EU PII), zoekgeschiedenis, op locatie gebaseerde
gegevens, apparaat-ID (EU PII).

30 dagen

http://www.google.com/intl/nl/policies/
privacy/

doubleclick.net

DoubleClick Floodlight
IDE
DSID

Dit cookie wordt gebruikt voor Ad Serving, Ad Targeting, statistieken/
metingen, content-aanpassing, optimalisatie. Anonieme gegevens
kunnen worden gedeeld met derden

365 dagen

http://www.google.com/intl/nl/policies/
privacy/

Googleadservices.com

Google Dynamic Remarketing Dit cookie wordt gebruikt voor Ad Serving, Ad Targeting, statistieken/
metingen, content-aanpassing, optimalisatie en het verzamelen
van anonieme gegevens: bekeken advertenties, statistieken,
browserinformatie, cookiegegevens, datum/tijd, demografische
gegevens, type hardware/software, interactiegegevens, bekeken
pagina's en servingdomeinen. Het verzamelt ook pseudonieme
gegevens: IP-adres (EU PII), zoekgeschiedenis, op locatie gebaseerde
gegevens, apparaat-ID (EU PII).

30 dagen

http://www.google.com/intl/nl/policies/
privacy/
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Cookie

Naam

Doel van cookie

Bewaartermijn

Meer informatie

Googlesyndication.com

Google Adsense

Dit cookie wordt gebruikt voor Ad Serving, Ad Targeting, statistieken/
metingen, content-aanpassing, optimalisatie en het verzamelen
van anonieme gegevens: bekeken advertenties, statistieken,
browserinformatie, cookiegegevens, datum/tijd, demografische
gegevens, type hardware/software, interactiegegevens, bekeken
pagina's en servingdomeinen. Het verzamelt ook pseudonieme
gegevens: IP-adres (EU PII), zoekgeschiedenis, op locatie gebaseerde
gegevens, apparaat-ID (EU PII).

30 dagen

http://www.google.com/intl/nl/policies/
privacy/

connect.facebook.net

Facebook Connect
act
c_user
datr
dpr
fr
pl
presence
sb
wd
xs

Dit cookie wordt gebruikt voor het verzamelen van anonieme
(browserinformatie, datum/tijd, demografische gegevens, type
hardware/software, bekeken pagina's) en pseudonieme gegevens
(IP-adres (EU PII)). Anonieme gegevens kunnen worden gedeeld met
derden.

Maximaal 180 dagen

https://www.facebook.com/about/privacy/
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