DINNERGIFT COOKIE POLICY
Deze Cookie Policy is van toepassing op de cookies die we gebruiken wanneer u een bezoek brengt
aan en/of gebruik maakt van DinnerGift, een online sociaal platform dat beschikbaar is op het internet
(dinnergift.be, dinner-gift.be, dinner-gift.com, dinner-gift.nl, dinnergift.fr, dinnergift.de, dinnergift.dk,
dinner-gift.es, dinnergift.es), mobiele applicatie of eender welke ander elektronisch communicatiemiddel waarlangs Cadeaubonnen aangeboden en gekocht kunnen worden (hierna “Platform”), beheerd door DinnerGift BVBA, met maatschappelijke zetel te Waversesteenweg 136, 2500 Lier, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0695.772.387 en met bankrekeningnummer BE34 7350 5052 7890 bij een Belgische kredietinstelling (hierna "DinnerGift", "wij",
"ons" of "onze"), met e-mailadres: hello@dinnergift.be .
Cookies zijn kleine, vaak geëncrypteerde tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw apparaat of in
uw internet browser. Ze worden gebruikt door onze IT dienstverlener om u efficiënt door ons Platform
te loodsen en om bepaalde functies mogelijk te maken. Gelet op hun vitale rol in het verbeteren en
bewerkstelligen van gebruik of website processen, kan het uitschakelen van cookies een impact hebben op de doeltreffendheid van (bepaalde delen) van het Platform.
De cookies worden opgedeeld in vier categorieën:
•

Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn vereist voor de werking van het Platform. Ze
bevatten bijvoorbeeld cookies die het mogelijk maken voor u om in te loggen op beveiligde
delen van het Platform. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u vraagt, niet geleverd
worden.

•

Performance cookies. Deze cookies verzamelen informatie over hoe onze gebruikers het
Platform gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s worden bezocht, en om fouten te identificeren. Deze cookies helpen ons de werking van het Platform te verbeteren en verzamelen geen
informatie die het toelaat een gebruiker te identificeren. De informatie die deze cookies verzamelt, is geaggregeerd en bijgevolg ook anoniem. Gelieve te noteren dat derden (inclusief,
bijvoorbeeld, leveranciers van externe diensten zoals web traffic analysis diensten) mogelijks
performance cookies op ons Platform hebben geplaatst.

•

Functionaliteitscookies. Deze cookies maken het mogelijk voor het Platform om bepaalde
keuzes die u maakt (zoals bijvoorbeeld uw gebruiksnaam, taalkeuze of uw regio) te onthouden
en verstrekken versterkte en meer persoonlijke functies. Waar van toepassing zullen deze cookies ook veranderingen die u heeft gemaakt aan bijvoorbeeld lettergrootte, lettertype and andere delen van de website die u kan aanpassen, onthouden. De informatie die deze cookies
verzamelt, kunnen geanonimiseerd worden en kunnen je surfgedrag op andere websites niet
volgen.

•

Tracking cookies. Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag en interesses teneinde advertenties relevant te maken voor u. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat
u een bepaalde advertentie ziet te limiteren en ze helpen om de doeltreffendheid van advertentie campagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentie netwerken met de toestemming van de beheerder van de website. Ze onthouden dat u de website hebt bezocht en
deze informatie wordt gedeeld met anderen zoals bijvoorbeeld adverteerders.

We gebruiken de volgende cookies op het Platform:
C o o k i e Categorie
Naam

Beschrijving

System/Cookie Duurtijd
eigenaar (first
of third party
cookie)

_ga

Statistisch/ Registreert een uniek ID dat
Performan- gebruikt wordt om anoniem
ce
statistische gegevens te genereren
over hoe de gebruiker de website
gebruikt door Google Analytics.

T h i r d p a r t y 2 jaar
cookie (Google
Analytics)

_gid

Statistisch/ Gebruikt door Google Analytics
Performan- om gebruikers van elkaar te
ce
onderscheiden.

T h i r d p a r t y 24 uur
cookie (Google
Analytics)

_gat

Statistisch/ Gebruikt door Google Analytics
Performan- om aantal verzoeken te beperken.
ce
Dit limiteert de collectie van data
op sites met veel verkeer.

T h i r d p a r t y 1 minuut
cookie (Google
Analytics)

_dc_gtm_UA Functiona-101028686- liteit
1

Zorgt ervoor dat scripts van
Google Tag Manager kunnen
worden geladen. Bepaalde scripts
kunnen noodzakelijke scripts voor
het functioneren van de website
bevatten.

_gac_UA-10
1028686-1

Bevat campagne gerelateerde
T h i r d p a r t y 90 dagen
informatie voor de gebruiker.
cookie (Google
Indien u uw Google Analytics en
Analytics)
Google Ads accounts heeft gelinkt,
zullen Google Ads conversion tags
deze cookie lezen tenzij u uit
opteert.

Tracking

T h i r d p a r t y 1 minuut
cookie (Google
Analytics)

cookie_noti- Functionaced_accepted liteit

Erkent of u cookies op onze
website heeft geaccepteerd of niet.

First party coo- 30 dagen
kie

_stripe_sid

Strikt
noodzakelijk

Cookies om uw online betaling via T h i r d p a r t y 30 minuten
Stripe te verwerken.
cookie (google
analytics)

_stripe_mid

Strikt
noodzakelijk

Cookies om uw online betaling via T h i r d p a r t y 1 jaar
Stripe te verwerken.
cookie (google
analytics)

a j s _ a n o n y- Functionamous_id
liteit

Laat ons toe om te volgen hoeveel
personen de DinnerGift website
bezoeken.

ajs_user_id

Deze cookies helpen ons om
T h i r d p a r t y 1 jaar
gebruik van bezoekers,
cookie (auth0)
gebeurtenissen, en gerichte
marketing te volgen en kunnen ook
de werking en stabiliteit van de
applicatie meten.

Functionaliteit

T h i r d p a r t y 1 jaar
cookie (auth0)

auth0l

Strikt
noodzakelijk

Cookies om in te loggen via Auth0 T h i r d p a r t y 1 week
cookie (auth0)

auth0

Strikt
noodzakelijk

Cookies om in te loggen via Auth0 T h i r d p a r t y 4 dagen
cookie (auth0)

O p t a n o n A- Strikt
lertBoxClo- noodzakesed
lijk

Deze cookies werden geïnstalleerd T h i r d p a r t y 1 dagen
door OneTrust Cookie Consent & cookie (auth0)
Website Scanning oplossing.

O p t a n o n- Strikt
ConsentU
noodzakelijk

Deze cookies werden geïnstalleerd T h i r d p a r t y 1 dagen
door OneTrust Cookie Consent & cookie (auth0)
Website Scanning oplossing.

_fbp

Marketing/
Tracking

Gebruikt door Facebook om
bepaalde advertentie producten te
leveren.

T h i r d p a r t y 1 dag
cookie (auth0)

fr

Marketing/
Tracking

Gebruikt door Facebook om
bepaalde advertentie producten te
leveren.

T h i r d p a r t y 3 maanden
c o o k i e ( f a c ebook)

NID

Marketing/
Tracking

Registreert unieke ID dat
terugkerende apparaten van
gebruikers identificeert.

T h i r d p a r t y 6 maanden
cookie (google)

We zijn niet verantwoordelijk voor cookies die door derden worden geïnstalleerd (de zogenaamde
“third party cookies”) en raden u aan om de cookie policies van deze derden erop na te lezen voor
meer informatie of indien u vragen en/of klachten zou hebben.
Wij informeren u over ons cookiebeleid op elke pagina van onze website door hier duidelijk de aandacht op te vestigen. We hebben geen toestemming nodig om strikt noodzakelijke cookies te gebruiken
of cookies die nodig zijn om de diensten die u vraagt te kunnen leveren. Voor de overige types van
cookies kan u zich op onze cookie pagina steeds uitschrijven.
U kan cookies controleren en/of verwijderen zoals u wenst – voor details, zie www.aboutcookies.org.
U kan cookies verwijderen die al op uw apparaat staan en u kan de meeste browsers instellen zodat er
geen cookies geplaatst worden. Indien u dit doet, is het evenwel mogelijk dat u bepaalde voorkeuren
manueel dient in te stellen telkens u de website bezoekt en dat sommige diensten en functionaliteiten
niet (naar behoren) werken. Gelieve te noteren dat dit de efficiëntie van (bepaalde delen van) het Platform kan aantasten.
In zoverre onze cookies persoonsgegevens verzamelen, zal onze Privacy Policy van toepassing zijn.
Deze Cookie Policy werd laatst aangepast op 12 april 2019.

