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

Noodzakelijk

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

Categorie

Cookie

Naam

Doel van cookie

Bewaartermijn

Meer informatie

Voorkeuren

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

Metrixlab

MetrixLabp11368

Mouseflow

mf_user
mf_session

Quadia

PHPSESSID
QWTV[aLog]sCookieID]
QWTV[aLog]sLastRequestID]
QWTV[aLog]sSessionID]

Deze cookies van Quadia gebruiken wij om informatie te verzamelen
over welke video’s bekeken zijn

PHPSESSID, QWTV[aLog]sLastRequestID] en
QWTV[aLog]sSessionID] worden bewaard voor de
duur van de sessie en QWTV[aLog]sCookieID] 10
jaar

Qualaroo

ki_t
ki_u
ki_s

Qualaroo is een kwalitatieve analyse-service die wordt aangeboden
door Qualaroo. Via de cookies van qualaroo 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.

http://www.mouseflow.nl/privacybeleid

Sitecatalyst/Adobe

s_pers
s_sess
s_cid
cNavigation
s_vi

Deze cookies van Sitecatalyst gebruiken wij om informatie te verzamelen s_sess, c_navigation worden opgeslagen voor de
over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze informatie om
duur van de sessie, s_vi 2 jaar, s_pers 5 jaar en
rapporten op te stellen en de website te verbeteren. Dit cookie verzamelt s_cid onbeperkt
anonieme informatie, zoals welke pagina het meest wordt bezocht of
hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt

http://www.adobe.com/privacy/analytics/
visual-sciences/policy.html

Analytisch

Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur van 1
maand
Dit cookie is noodzakelijk om fondsen met elkaar te kunnen vergelijken Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur van de
in de Fondsselector
sessie
Dit cookie voorkomt dat u iedere keer een inlogscherm te zien krijgt
Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur van 1
wanneer u een favoriet fonds toevoegt
maand
Om onze dienstverlening te verbeteren vragen wij willekeurige bezoekers Dit cookie wordt opgeslagen voor de duur van 180 http://www.metrixlab.com
om een vragenlijst in te vullen. Dit cookie legt vast of u de vragenlijst al dagen
heeft gezien
Mouseflow is een kwalitatieve analyse-service die wordt aangeboden
mf_user, 3 maanden na plaatsing of update mf_
https://qualaroo.com/privacy-policy/
door Mouseflow. Via de cookies van Mouseflow krijgt Robeco inzage in session, geldig tijdens de sessie, daarna niet langer
het gedrag van bezoekers op de website. Hierbij moet gedacht worden van toepassing.
aan hoe bezoekers bepaalde delen van de website gebruiken, er binnen
pagina’s geklikt / gescrolled wordt en soortgelijke informatie.
Met deze informatie kan Robeco de inhoud van haar website beter
afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Robeco kan niet zien
wat een gebruiker invult in een formulier. Deze functie bestaat wel in
mouseflow, maar heeft Robeco omwille van de privacy van de bezoeker
uitgezet.
http://quadia.nl/Over_Quadia/Cookiebeleid

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

Test en
optimalisatie

Adobe Target

target-global-mbox

Cookies om te testen welke versie van een webpagina het meest effectief onbeperkt
is en om de webpagina te optimaliseren om zodoende de ervaring te
verbeteren

Deze cookie instelling kan desgewenst door
de gebruiker zelf uitgezet worden waarmee
hij gedeactiveerd wordt.

Social media

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

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

540 dagen

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

Tradedoubler

LeadNumber

Dit cookie wordt gebruikt voor Ad Serving, Ad Targeting, statistieken/
metingen, content-aanpassing, optimalisatie. Anonieme gegevens
kunnen worden gedeeld met derden
Meten van conversie om de waarde te bepalen van advertentiepartners
en/of af te rekenen met advertentiepartner.

7 dagen

http://www.tradedoubler.com/nl/privacypolicy/

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/

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

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.

Meer informatie

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

Bewaartermijn

