
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

w
w

w
.i
n

fo
s
u

p
p

o
rt

.c
o

m
 

Cookieoverzicht  
Infosupport.com 
 

 



 

 

 

1 

Functionele cookies 

 

 

 

  

Cookie Domain Description Duration Type 

pll_language www.infosupport.com This cookie is set by 

Polylang plugin for 

WordPress powered 

websites. The cookie 

stores the language code 

of the last browsed page. 

11 months 29 days 

23 hours 59 minutes 

Functional 

ang .ads.linkedin.com This cookie is used to 

store the language 

preferences of a user to 

serve up content in that 

stored language the next 

time user visit the website. 

session Functional 

bcookie .linkedin.com This cookie is set by 

linkedIn. The purpose of 

the cookie is to enable 

LinkedIn functionalities on 

the page. 

1 years 11 months 

29 days 11 hours 37 

minutes 

Functional 

lidc .linkedin.com This cookie is set by 

LinkedIn and used for 

routing. 

23 hours 59 minutes Functional 

lang .linkedin.com This cookie is used to 

store the language 

preferences of a user to 

serve up content in that 

stored language the next 

time user visit the website. 

session Functional 

_gat .infosupport.com This cookies is installed by 

Google Universal 

Analytics to throttle the 

request rate to limit the 

colllection of data on high 

traffic sites. 

 Performance 
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Analytische cookies 

 

  

Cookie Domain Description Duration Type 

_gid .infosupport.com This cookie is installed by 

Google Analytics. The 

cookie is used to store 

information of how visitors 

use a website and helps in 

creating an analytics 

report of how the wbsite is 

doing. The data collected 

including the number 

visitors, the source where 

they have come from, and 

the pages viisted in an 

anonymous form. 

23 hours 59 minutes Analytics 

lissc .linkedin.com This cookie is provided by 

LinkedIn. This cookie is 

used for tracking 

embedded service. 

11 months 29 days 

23 hours 59 minutes 

Analytics 
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Advertising cookies  

Cookie Domain Description Duration Type 

UserMatchHistory .linkedin.com Linkedin - Used to track 

visitors on multiple 

websites, in order to 

present relevant 

advertisement based on 

the visitor's preferences. 

29 days 23 hours 

59 minutes 

Other 

bscookie .www.linkedin.com This cookie is a browser 

ID cookie set by Linked 

share Buttons and ad 

tags. 

1 years 11 months 

29 days 11 hours 

37 minutes 

Advertisement 
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Cookies in detail - toelichting  

Wij plaatsen de volgende functionele cookies: 

– Typekit by Adobe 

__utma Font cookie voor website (anoniem), voor de duur van de sessie 

Wordt gebruikt om Adobe fonts te kunnen gebruiken op de website. 

Vragen wij hier toestemming voor? Nee, dit is een functionele cookie. 

Wordt de informatie doorgegeven? Ja, aan Adobe omdat wij moeten betalen voor gebruik van het font. 

Analytische cookies 

Wij hebben onze Google Analytics cookies privacy-vriendelijk ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit 

Persoonsgegevens: 

Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te voeren zijn op het individu. 

‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld. 

Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. 

Wij plaatsen de volgende analytische cookies: 

– Google Tag Manager 

Zorgt voor de privacy-vriendelijke instelling van Google Analytics 

– Google Analytics 

__utma  Meet websitebezoek (anoniem), 2 jaar na sessie/update 

__utmb Meet websitebezoek (anoniem), 30 minuten na sessie/update 

__utmc  Meet websitebezoek (anoniem), tot sluiten browser 

__utmz  Meet websitebezoek (anoniem), 6 maanden na sessie/update 

_ga  Meet websitebezoek (anoniem), 2 jaar na sessie/update 

PREF  Om voorkeuren te bewaren, zoals gekozen taal, sessie duur 

SID’ of ‘HSID’ Beschermt gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang. 

Wordt gebruikt voor het analyseren van website statistieken, zoals het aantal unieke bezoekers, sessies en 

campagne-data. Dit script kent uw apparaat een willekeurig gegenereerd identificatienummer (ID) toe. Het ID 

wordt verzonden met iedere hit en verzonden aan Google. Dit ID wordt op de servers van Google gebruikt om de 

statistieken te berekenen. 
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Vragen wij hier toestemming voor? Nee dat hoeft niet, want we hebben Google Analytics privacy-vriendelijk 

ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wordt de informatie doorgegeven? Ja, het ID wordt doorgegeven aan Google maar niet door Google gebruikt 

voor eigen doeleinden. Het ID koppelen zij dus niet aan andere gegevens die zij van jou hebben. 


