Studytube Cookieverklaring
Versie 10 juli 2018
Deze Cookieverklaring is van toepassing op de website van Studytube B.V. (“Studytube” of “wij”, “ons”, “onze”):
www.studytube.nl (de “website”), waarop wij een online kennis platform (“Platform”) aanbieden waarop u toegang heeft tot kennis, opleidingen, cursussen, trainingen en andere leervormen, en waarmee organisaties de
voortgang van hun werknemers kunnen bijhouden en het opleidingsaanbod kunnen beheren.
Wij gebruiken cookies wanneer u als bezoeker onze website bezoekt, als u een gebruikersaccount heeft op het
Platform en wanneer u gebruik maakt van de functionaliteiten van het Platform. Als u bent ingelogd als gebruiker
op het Platform en vervolgens gebruik maakt van de functionaliteiten van het Platform, maakt Studytube alleen
gebruik van noodzakelijke cookies en anonieme, analytische cookies.
1

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een webpaginaserver bij bezoek op de harde schrijf of in het
geheugen van uw computer of een ander elektronisch apparaat plaatst en opslaat. Door het plaatsen van een
cookie, kan de webpaginaserver uw apparaat herkennen en de opgeslagen informatie aan de webpaginaserver
terugsturen. Cookiegebruik is veilig: een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.
Over het algemeen hebben cookies een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een elektronisch
apparaat worden geplaatst. De meeste cookies die wij plaatsen hebben een beperkte geldigheidsduur voor de
duur van een sessie. Dit betekent dat de cookies automatisch worden verwijderd zodra u de webbrowser sluit.
In deze Cookieverklaring geven wij u informatie over de geldigheidsduur van de verschillende cookies die op onze
website zijn geplaatst. In sommige gevallen bevatten cookies persoonsgegevens omdat hieruit bijvoorbeeld persoonlijke interesses kunnen worden afgeleid. Indien dit het geval is, verwerken wij deze persoonsgegevens conform ons Privacy Statement (www.studytube.nl/privacyverklaring).
2

Welke cookies worden geplaatst?

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies die het Platform en de website beter laten functioneren, het gebruiksgemak
vergroten en/of nodig zijn om de door u verzochte diensten te kunnen leveren. Noodzakelijke cookies zorgen er
bijvoorbeeld voor dat u na het inloggen op het Platform niet telkens opnieuw hoeft in te loggen, dat basisfuncties
als paginanavigatie op de website naar behoren functioneren en dat u toegang krijgt tot beveiligde gedeelten van
het Platform en de website. De noodzakelijke cookies verwerken alleen informatie zoals een IP-adres, datum en
tijd van uw bezoek en de door u ingestelde voorkeuren. Wij mogen wij plaatsen zonder uw toestemming. In
onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle geplaatste noodzakelijke cookies.
Cookie
_cfduid [x13]

Aanbieder

CookieConsent

hs-analytics.net
hsappstatic.net
hsforms.net
hsleadflows.net
hs-scripts.com
hsstatic.net
hubapi.com
hupspot.com
hupspot.net
studytube.nl
usemessages.com
zemanta.com
studytube.nl

JSESSIONID

nr-data.net

sc.ASP.NET_SES
SION ID [x2]

studytube.nl
ws.sessioncam.com

Doel

Vervaldatum

Type

Gebruikt door het inhoudsnetwerk
Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

1 jaar

HTTP Cookie

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
Houdt gebruikers statussen over
paginabezoeken bij.
Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij.

1 jaar

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie
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sc.Status

studytube.nl

sc.UserId

studytube.nl

SESS# [x3]

exe.bid
studytube.nl
upravel.com
ads.linkedin.com
cdn.syndication.twi
mg.com
linkedin.com
studytube.nl

lang [x3]

messagesUtk

VISITOR_
INFO1_LIVE

youtube.com

test_cookie

doubleclick.net

Gebruikt om foutmeldingen weer
te geven als zich onverwachte
fouten voordoen.
Houdt gebruikers statussen over
paginabezoeken bij.
Houdt gebruikers statussen over
paginabezoeken bij.

Session

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Onthoudt de door de gebruiker
geselecteerde taalversie van een
website.

Session

HTTP Cookie

Onthoudt de bezoeker die berichten heeft verstuurd via de chattool. Als de bezoeker de website
verlaat voordat zij als contact zijn
toegevoegd, dan wordt dit cookie
met hun browser geassocieerd.
Als er een chatgeschiedenis is
met deze gebruiker, en hij/zij
komt terug naar dezelfde website, dan zal de chattool direct de
chatgeschiedenis herladen.
Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s
met geïntegreerde YouTube-video’s.
Gebruikt om te controleren of de
browser van de gebruikers cookies ondersteunt.

2 jaar

HTTP Cookie

179 dagen

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Analytische cookies
Wij maken op onze website gebruik van analytische cookies voor het verzamelen van web statistieken en om het
gebruik van onze website te meten. Hierdoor hebben wij inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht, naar
welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke onderdelen/pagina’s binnen de website het meest worden
bezocht. Met deze informatie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en de website beter laten aansluiten
op uw voorkeuren. Voordat wij analytische cookies plaatsen, vragen wij uw toestemming hiervoor. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle geplaatste analytische cookies.
Cookie

Aanbieder

_dc_gtm_UA-#

studytube.nl

_ga [x2] /
_gid [x2]

quriobot.com
studytube.nl

_gat [x2]

quriobot.com
studytube.nl
vimeo.com

vuid

Doel
Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google
Analytics-scripttag te regelen.
Registreert een uniek ID die
wordt gebruikt om anonieme,
statistische gegevens te genereren over het gebruik van de website door een bezoeker.
Gebruikt door Google Analytics
om verzoeksnelheid te vertragen.
Verzamelt gegevens over de bezoeken van een gebruiker aan de
website, zoals welke pagina’s
worden gelezen.

Vervaldatum

Type

Session

HTTP Cookie

2 jaar / Session

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

2 jaar

HTTP Cookie

Marketing cookies
Wij maken gebruik van marketing cookies om bezoekers van onze website te volgen wanneer zij andere websites
bezoeken. Deze cookies gebruiken wij niet wanneer u ingelogd bent op het Platform. Het doel van deze cookies
is om op verschillende websites advertenties aan de bezoeker weer te geven die zijn toegesneden op de
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voorkeuren en interesses van de bezoeker en daardoor relevant zijn voor de bezoeker. Voordat wij marketing
cookies gebruiken, vragen wij uw toestemming hiervoor. Als u als gebruiker bent ingelogd op het Platform worden
er geen marketing cookies geplaatst. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle geplaatste
marketing cookies.
Cookie

Aanbieder

__adroll

d.adroll.com

__ar_v4

studytube.nl

__hssc

studytube.nl

__hstc

studytube.nl

__ptq.gif

hubspot.com

_hjlncludedInSample

studytube.nl

_kuid_

krxd.net

_te_

studytube.nl

Doel
Registreert een unieke ID die het
apparaat van een terugkerende
gebruiker identificeert. De ID
wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
Optimaliseert de weergave van
advertenties op basis van de beweging van de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders voor het
weergaven van gebruikersadvertenties.
Verzamelt anonieme analytische
data gerelateerd aan de bezoeker, zoals aantal bezoeken, gemiddelde tijd van bezoek en
welke pagina’s zijn weergegeven.
Het doel is om de bezoekers van
de website te segmenteren in factoren zoals demografie en geografie zodat advertenties gerichter geplaatst kunnen worden op
bepaalde groepen.
Verzamelt anonieme, analytische
gegevens met betrekking tot de
websitebezoeken van de gebruikers, zoals het aantal bezoeken,
de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interesse- en demografische profielen van de gebruikers te categoriseren met het
doel de inhoud van de website
aan te passen afhankelijk van de
bezoeker.
Verstuurt data over het apparatuur en gedrag van de bezoeker
aan Hubspot. Volgt de gebruiker
via de marketing kanalen.
Bepaalt of de navigatie van de
gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke
statistische aanduiding.
Registreert een uniek ID die het
apparaat van een terugkerende
gebruiker identificeert. De ID
wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
Registreert een uniek ID die het
apparaat van een terugkerende
gebruiker identificeert. De ID
wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Vervaldatum

Type

1 jaar

HTTP Cookie

2083 dagen

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

2 jaar

HTTP Cookie

Session

Pixel Tracker

Session

HTTP Cookie

180 dagen

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie
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ads/ga-audiences

google.com

B

yahoo.com

Bcookie / bscookie

linkedin.com

c [x2]

bidswitch.net
rubiconproject.com

ck1

rlcdn.com

CMDD / CMID /
CMPS /
CMRUM3 /
CMSC / CMST

casalemedia.com

collect

google-analytics.com

demdex

demdex.net

everest_g_v2

everesttech.net

Wordt gebruikt door Google AdWords om bezoekers te activeren
om te converteren op basis online
bezoeken van bezoekers over
verschillende websites.
Verzamelt gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van
de gebruikers, zoals het aantal
bezoeken, de gemiddelde tijd die
op de website is doorgebracht en
welke pagina’s zijn geladen. De
geregistreerde gegevens worden
gebruikt om de interesse- en demografische profielen van de gebruikers te categoriseren met het
doel de inhoud van de website
aan te passen afhankelijk van de
bezoeker.
Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen
van het gebruik van embedded
services.
Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens
tussen verschillende advertentieservices.
Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, de gemiddelde tijd die op de website is
doorgebracht en welke pagina’s
zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, de gemiddelde tijd die op de website is
doorgebracht en welke pagina’s
zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Gebruikt om gegevens naar
Google Analytics te verzenden
over het apparaat en het gedrag
van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
Via een uniek ID, die wordt gebruikt voor semantische inhoudsanalyse, wordt de navigatie van
de gebruiker op de website geregistreerd en gekoppeld aan offline
gegevens uit enquêtes en soortgelijke registraties om gerichte
advertenties weer te geven.
Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van
elke afzonderlijke advertentie te
documenteren.

Session

Pixel Tracker

1 jaar

HTTP Cookie

2 jaar

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie

179 dagen

HTTP Cookie

Session / 1
jaar / 3
maanden / 1
jaar / Session
/ Session

HTTP Cookie

Session

Pixel Tracker

180 dagen

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie
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fr

facebook.com

hubspotutk

studytube.nl

i

openx.net

IDE

doubleclick.net

impression.php/#

facebook.com

KADUSERCOOKIE

pubmatic.com

khaos

rubiconproject.com

KRTBCOOKIE_#

pubmatic.com

lidc

linkedin.com

NID

google.com

Gebruikt door Facebook om een
reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van
externe adverteerders.
Volgt de identiteit van de bezoeker.
Registreert gebruikersgegevens,
zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruiker
heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van
advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op
websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Gebruikt door Google DoubleClick
om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties
van de adverteerder met het doel
de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te
presenteren.
Gebruikt door Facebook om impressies op pagina’s te registreren met de Facebook login knop.
Registreert een uniek ID die het
apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op de website die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruik om gerichte advertenties toe te staan.
Registreert gebruikersgegevens,
zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruiker
heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van
advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op
websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Registreert een uniek ID die het
apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde
advertentienetwerk gebruiken. De
ID wordt gebruikt om gericht advertenties toe te staan.
Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen
van het gebruik van embedded
services.
Registreert een uniek ID die het
apparaat van een terugkerende
gebruiker identificeert. Het ID
wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

3 maanden

HTTP Cookie

10 jaar

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie

Session

Pixel Tracker

3 maanden

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie

29 dagen

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

6 maanden

HTTP Cookie
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pb_rtb_ev

contextweb.com

PREF

youtube.com

PUBMDCID /
PUBRETARGET

pubmatic.com

put_#

rubiconproject.com

rlas3

rlcdn.com

rpb

rubiconproject.com

sess

adnxs.com

sto-id-20480-bh

contextweb.com

Registreert gebruikersgegevens,
zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruiker
heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van
advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op
websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Registreert een unieke ID die
door Google wordt gebruikt om
statistieken bij te houden over
hoe de bezoeker YouTube-video’s
op verschillende websites gebruikt.
Registreert een uniek ID die het
apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde
advertentienetwerk gebruiken. De
ID wordt gebruikt om gerichte
advertenties toe te staan.
Registreert gebruikersgegevens,
zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruikt
heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van
advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op
websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het
aantal bezoeken, de gemiddelde
tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte
advertenties weer te geven.
Registreert gebruikersgegevens,
zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruikt
heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van
advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op
websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Gebruikt om te controleren of de
browser van de gebruikers cookies ondersteunt.
Registreert gebruikersgegevens,
zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruikt
heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van
advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op

1 jaar

HTTP Cookie

8 maanden

HTTP Cookie

3 maanden /
Session

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie

179 dagen

HTTP Cookie

29 dagen

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie
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TDCPM / TDID

adsrvr.org

U [x2]

adsymptotic.com
storygize.net

Uuid / uuidc

mathtag.com

uuid2

adnxs.com

V

contextweb.com

wfivefivec

w55c.net

YSC

youtube.com

websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Registreert een uniek ID die het
apparaat van een terugkerende
gebruiker identificeert. De ID
wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
Verzamelt niet-identificeerbare
gegevens die naar een niet-identificeerbare bron worden verzonden. De identiteit van de bron
wordt geheim gehouden door het
bedrijf, Whois Privacy Protection
Service, Inc.
Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de
website, zoals welke pagina’s zijn
geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.
Registreert een unieke ID die het
apparaat van een terugkerende
gebruiker identificeert. De ID
wordt gebruikt voor gericht advertenties.
Registreert gebruikersgegevens,
zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruikt
heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van
advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op
websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de
website, zoals welke pagina’s zijn
geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte adverenties.
Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke
video’s van YouTube de gebruiker
heeft gezien.

1 jaar

HTTP Cookie

3 maanden

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie

3 maanden

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie

13 maanden

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Overige cookies
Overige cookies zijn cookies die wij nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke
cookies. Zodra wij een classificatie voor het cookie hebben passen wij de Cookieverklaring aan en voegen wij het
doel van deze cookies toe. Als u als gebruiker bent ingelogd op het Platform worden er geen niet-geclassificeerde
cookies geplaatst. Wij gebruiken deze cookies alleen voor bezoekers van onze website. In onderstaande tabel is
een overzicht opgenomen van alle geplaatste niet-geclassificeerde cookies.
Cookie
_vwo_uuid_v2
buid_#
v.gif
cookie_id

Aanbieder
studytube.nl
adsnative.com
visualwebsiteoptimizer.com
adx1.com

Vervaldatum

Type

1 jaar
13 dagen
Session

HTTP Cookie
HTTP Cookie
Pixel Tracker

1 jaar

HTTP Cookie
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DigiTrust.v1. Identity
hs_ab_test / hs-messages-isopen / qbStartCount.
WOeYgymZYAbkQlvq/NeBYg
Zbjjznb3l7jA
VID
__hluid
_ansscnt
_li_ss
_uuid
0123456789
api/sync
APID
BizoID
bsw_uid
cm.gif
CMPRO
Did / didts
dpm
GLOBALID
has_data
IDSYNC
lidid
matchliveramp
nnls
obuid
PugT
pxrc [x2]
r/collect
rpx
rtn1-z
rum
sa-user-id / sa-user-id-v2
status
stx_user_id
suid/1011
sync
sync/v1
t_gid / taboola_usg
tap.php
tr
tuuid [x3] / tuuid_last_update
/ tuuid_lu
ul_cb/sync / um2
user_id [x2]
UserMatchHistory
usersync
visitor
voluum_dsp_user
w/1.0/sd
yandexuid
zuid
3

digitru.st
studytube.nl

2 jaar
Session

HTTP Cookie
HTTP Cookie

mail.ru
hubspot.com
adsnative.com
liadm.com
adsnative
visx.net
pippio.com
advertising.com
ads.linkedin.com
4finance.com
adsnative.com
casalemedia.com
pippio.com
demdex.net
bttrack.com
postrelease.com
advertising.com
liadm.com
w55c.net
pippio.com
outbrain.com
pubmatic.com
pippio.com, rlcdn.com
doubleclick.net
rubiconproject.com
rlcdn.com
casalemedia.com
stackadapt.com
postrelease.com
sharethrough.com
postrelease.com
bidswitch.net
sharethrough.com
taboola.com
rubiconproject.com
facebook.com
4finance.com
bidswitch.net
visx.net
exe.bid, upravel.com
ads.linkedin.com
gumgum.com
postrelease.com
cwkuki.com
openx.net
yandex.ru
zemanta.com

3 jaar
1 jaar
Session
30 dagen
1 jaar
Session
Session
1 jaar
179 dagen
1 jaar
Session
3 maanden
1 jaar
180 dagen
2 jaar
1 jaar
1 jaar
2 jaar
30 dagen
2 maanden
3 maanden
29 dagen
2 maanden
Session
29 dagen
179 dagen
Session
5 jaar
1 jaar
1 jaar
Session
Session
Session
1 jaar
Session
Session
1 jaar

HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
Pixel Tracker
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
Pixel Tracker
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
Pixel Tracker
HTTP Cookie
HTTP Cookie
Pixel Tracker
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
Pixel Tracker
Pixel Tracker
Pixel Tracker
HTTP Cookie
Pixel Tracker
Pixel Tracker
HTTP Cookie

Session / 2 jaar
10 jaar
179 dagen
Session
1 jaar
29 dagen
Session
10 jaar
1 jaar

Pixel Tracker
HTTP Cookie
HTTP Cookie
Pixel Tracker
HTTP Cookie
HTTP Cookie
Pixel Tracker
HTTP Cookie
HTTP Cookie

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd?

Als u geen cookies wilt toestaan, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het gebruik van
cookies te blokkeren. Dit kan ertoe leiden dat de website of het Platform niet optimaal functioneert of dat u
sommige functionaliteiten van het Platform niet meer kunt gebruiken.
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Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, is te vinden in de Help-functie van uw
internetbrowser. U kunt in de browser aangeven welke cookies u wel en welke u niet wenst te accepteren.
4

Vragen?

Mocht u vragen hebben over deze Cookieverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@studytube.nl. Uw
vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.
Studytube voert periodiek controle uit op de geplaatste cookies. Deze Cookieverklaring kan te allen tijde door
Studytube worden gewijzigd. U vindt de meest up-to-date versie altijd op onze website.
Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 juli 2018.
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