Cookieverklaring
Deze cookieverklaring maakt onderdeel uit van de Privacyverklaring van Prowise. Voor algemene
contactgegevens en informatie over je rechten verwijzen wij je naar de inhoud van deze Privacyverklaring.

Cookies
Op onze website worden cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt.

Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen, om bijvoorbeeld het gebruik van een
website eenvoudiger te maken of het apparaat van de gebruiker te herkennen en instellingen e.d. op te slaan. In
cookies kunnen invoergegevens en instellingen voor een website worden opgeslagen zodat deze niet bij ieder
nieuw bezoek aan een website opnieuw hoeven te worden ingevoerd.

Onder cookies worden ook vergelijkbare technologieën begrepen, zoals pixels, tags, lokale opslag, trackers.

Soorten cookies
We gebruiken twee soorten cookies:
●

Sessiecookies - Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd.

●

Permanente cookies - Deze cookies blijven opgeslagen na de sessie. De opslagduur is te vinden in de
cookietabel en in de browser door de cookies te laten weergeven (meestal door op de 'i' naast de
adresbalk, bijvoorbeeld bij Firefox of Google Chrome, te klikken).

Waarvoor gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies om :
1.

de website goed, gebruiksvriendelijk en veilig te laten werken (functionele cookies)

2.

het gebruik van de website te kunnen analyseren en aan te passen aan de wensen van de gebruikers
(analytische cookies)

3.

gepersonaliseerde service te kunnen leveren en relevante, gerichte advertenties aan te kunnen bieden
(marketing cookies)

Cookietabel
In het bijzonder worden de volgende cookies door ons en door de door ons gebruikte diensten geplaatst:

Functionele cookies
Wij gebruiken alleen ‘eigen’ (zogeheten first-party cookies). Het is wel mogelijk dat bij de instelling hiervan
scripts van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Google Tag Manager, worden ingeladen.
Cookie

Aanbieder/
dienst

Bewaartermijn

Omschrijving

Scope

pw_cookieconse
nt_status

Prowise

1 jaar

Onthoudt of de gebruiker een keuze
gemaakt heeft bij de cookiemelding

www.prowise.
com

pw_cookieconse
nt_functional

Prowise

1 jaar

Onthoudt of de gebruiker functionele
cookies heeft geaccepteerd

www.prowise.
com

pw_cookieconse
nt_analytics

Prowise

1 jaar

Onthoudt of de gebruiker analytische
cookies heeft geaccepteerd

www.prowise.
com

pw_cookieconse
nt_tracking

Prowise

1 jaar

Onthoudt of de gebruiker tracking
cookies heeft geaccepteerd

www.prowise.
com

pw_sso_sessid

Prowise

5 dagen

Wordt gebruikt om te bepalen of je
nog bent ingelogd en of je nog steeds
dezelfde gebruiker bent

login.prowise.
com

pw_sso_state

Prowise

5 dagen

Bevat de cryptografisch beveiligde
weergave van uw sessie met onze SSO

login.prowise.
com

pw_locale

Prowise

1 jaar

Onthoudt de voorkeur site (taal/land)
van de gebruiker

www.prowise.
com

_icl_current_lan
guage

Prowise

1 jaar

Slaat een taalvoorkeur op die door
sommige van onze diensten wordt
gebruikt

www.prowise.
com

login

Prowise

Sessie

Opslaan van sessie-informatie wanneer
je bent ingelogd op ons accountportaal

www.prowise.
com

user_details

Prowise

Sessie

Kan gebruikt worden als je bent
ingelogd op de website om jouw naam
weer te geven

www.prowise.
com

oidc.user:https:/
/login.prowise.c
om:<application
id>

Prowise

Sessie

Gebruikersgegevens worden door de
betreffende app gebruikt om zich te
authenticeren met de backend API's

<app>.prowise
.com

oidc.<random
id>

Prowise

Login

ID wordt door de betreffende app
gebruikt voor authenticatiedoeleinden

<app>.prowise
.com

Statistische cookies
Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering (anonymize IP). Voor meer
informatie over Google Analytics verwijzen wij je naar de website.
Cookie

Aanbieder/
dienst

Bewaartermijn

Omschrijving

Scope

_ga

Google
Analytics

2 jaar

Statistische vastlegging door Google
Analytics

www.prowise.
com

www.prowise.com
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_ga_<session
id>

Google
Analytics

2 jaar

Bewaren van de sessiestatus door
Google Analytics

www.prowise.
com

_gat

Google
Analytics

1 minuut

Wanneer er veel traffic is, beperkt deze
cookie de gegevens die door Google
Analytics worden verzameld

www.prowise.
com

_gid

Google
Analytics

24 uur

Wordt gebruikt voor Identificatie van
de gebruiker

www.prowise.
com

Marketing cookies
Optioneel worden deze door ons gebruikt en mogelijk worden deze in de toekomst breder ingezet om
onze service te personaliseren. Wanneer je toestemming geeft raden we je aan om op een later moment
nog eens te checken welke cookies daadwerkelijk worden gebruikt en op basis daarvan je voorkeuren aan
te passen.
Cookie

Aanbieder/
dienst

Bewaartermijn

Omschrijving

Scope

_gac_<propertyid>

Google Ads

90- dagen

Wordt gebruikt als er een Google Ads
campagne actueel is

www.prowise.
com

Gebruik van YouTube
Wij vinden het belangrijk dat je direct op onze website verschillende video's kunt bekijken. Wij sluiten deze
video’s van ons officiële YouTube kanaal in met behulp van de privacymodus van YouTube.
Deze modus kan cookies plaatsen zodra je op afspelen klikt. Voor meer informatie zie de informatiepagina van
YouTube.

Social media accounts
Wij beheren naast deze website ook profielen op verschillende sociale media die via de bijbehorende buttons op
onze website bereikbaar zijn. Als je een dergelijk profiel bezoekt, worden er mogelijk persoonsgegevens
verzonden naar de aanbieders van het sociale netwerk.

Als je wil weten wat deze social media platformen met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de
desbetreffende privacyverklaring:
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube

www.prowise.com
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Instellingen cookies
Wanneer je onze website voor de eerste maal bezoekt, tonen wij informatie met uitleg over cookies. Hier vragen
wij akkoord voor de niet functionele cookies.
In- en uitschakelen / verwijderen cookies
In je browserinstellingen kun je het plaatsen van cookies beperken of geheel verhinderen. Er kan ook worden
ingesteld dat cookies worden verwijderd als de browser wordt afgesloten.
Hoe je cookies verwijdert en de cookie-instellingen wijzigt in de meest gebruikte browsers lees je hier:
Google Chrome:
Website
Mozilla Firefox:
Website
Apple Safari:
Website
Microsoft Internet Explorer: Website
Microsoft Edge:
Website

Versie en wijzigingen
Wetswijzigingen, wijzigingen van onze interne processen of andere nieuwe ontwikkelingen kunnen een
aanpassing van deze cookieverklaring noodzakelijk of wenselijk maken. Het verdient aanbeveling om deze
verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 9 september 2021
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