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1. Inleiding
Dit is de cookieverklaring van Merin. Hierin tref je informatie welke betrekking heeft op de cookies die Merin
(eventueel) plaatst op jouw apparaten. Dit kunnen apparaten zijn als computers, smartphones, tablets en
laptops.
Merin maakt gebruik van cookies om je als bezoeker een optimale dienstverlening en gebruikservaring te bieden.
Merin zal voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming vragen via de cookiebanner.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden
geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welke gegevens een cookie verzamelt, verschilt
per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn met betrekking tot de werking van de website, of gegevens die een
‘profiel’ van bezoekers kunnen vormen voor analysedoeleinden.
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om analytische
cookies, noodzakelijke/functionele cookies en marketing cookies.
Hieronder bieden we je een overzicht van de cookies die door Merin geplaatst worden. Alle cookies zijn
gecategoriseerd op basis van de functie. Deze cookies worden weergegeven met de termijnen die door de
cookies zelf gebruikt wordt.

1.1 Noodzakelijk/functioneel
Noodzakelijke en functionele cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website goed te laten
werken. Denk bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Hieronder zie je een overzicht met de
noodzakelijke en functionele cookies die Merin plaatst. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.
Cookie
cache-sprite-plyr
CONCRETES

Rc:a
Rc:b
Rc:c
Rc:d

Doel
Het verbeteren van de reactietijd tussen de bezoeker en de site.
Registreert of de bezoeker is ingelogd, hierdoor kunnen bepaalde
delen van de site alleen toegankelijk zijn op het moment dat de
bezoeker inlogt.
Maakt onderscheid tussen menselijke bezoekers en bots. Hierdoor
blijven rapporten op de site geldig.
Maakt onderscheid tussen menselijke bezoekers en bots.
Maakt onderscheid tussen menselijke bezoekers en bots .
Maakt onderscheid tussen menselijke bezoekers en bots.

Opslagperiode
Aanhoudend
Sessie

Aanhoudend
Sessie
Sessie
Aanhoudend

1.2 Analytisch
Analytische cookies houden het bezoekersgebruik bij op de website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om
in kaart te brengen hoe de website van Merin functioneert, en waar verbeteringen mogelijk zijn. Door het gebruik
van analytische cookies kan er bijvoorbeeld worden bijgehouden of een pagina van de website op een correcte
wijze laadt.
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Hieronder tref je een overzicht van de analytische cookies op de site van Merin en wat de functies zijn van deze
cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.
Cookie
_ga

Doel
Creëert een unieke ID voor de bezoeker om te kijken hoe de bezoeker
de site gebruikt.
_gat
Wordt gebruikt door Google Analytics om meerdere bezoekers te
krijgen.
_gid
Creëert een unieke ID voor de bezoeker om te kijken hoe de bezoeker
de site gebruikt.
_hjAbsoluteSession Creëert een unieke ID voor de bezoeker om te kijken hoe vaak de
onlnProgress
website door verschillende bezoekers wordt bezocht.
_hjid
Creëert een unieke ID voor de bezoeker om gegevens van het gedrag
van de bezoeker te bewaren voor statistieke doeleinden.
_hijd
Creëert een unieke ID voor de bezoeker om gegevens van het gedrag
van de bezoeker te bewaren voor statistieke doeleinden.
_hjInludedInPagevie Bepaalt of het bezoekgedrag in een bepaalde statistische tijdelijke
uwSample
aanduiding geplaatst moet worden.
_hjInludedInPagevie Bepaalt of het bezoekgedrag in een bepaalde statistische tijdelijke
uwSample
aanduiding geplaatst moet worden.
collect
Wordt gebruikt om gegevens naar Google te verzenden. Analyses over
het apparaat van de bezoeker en het gedrag. Volgt de bezoeker over
andere toestellen en marktkanalen
TawkConnectionTim Zorgt ervoor dat de bezoeker herkend wordt om de chatbox functie te
e
optimaliseren.

Opslagperiode
2 jaar
1 dag
1 dag
1 dag
1 jaar
Aanhoudend
1 dag
Aanhoudend
Sessie

Sessie

Wat betreft het gebruik van Google Analytics, zouden wij graag nog een aantal punten willen aanstippen.
Allereerst is het zo dat wij Google Analytics op een privacy vriendelijke manier toepassen. Dit betekent dat wij
de volgende zaken hebben geregeld:
-

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google;
Het delen van gegevens met derden gebeurt te allen tijde geanonimiseerd binnen Google Analytics;
We maken geen gebruik van andere Google diensten via Google Analytics cookies.

De informatie wordt verzameld en vervolgens getransporteerd naar Google LLC in de Verenigde Staten van
Amerika (en aldaar opgeslagen op servers van Google). Aangezien in deze situatie de betrokken
persoonsgegevens worden overgedragen aan een organisatie buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat
passende maatregelen worden genomen om een adequaat niveau van bescherming van jouw persoonsgegevens
te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het
algemeen zullen we de standaard contractsbepalingen (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie)
aangaan met de ontvanger. Voor meer informatie over de gegevensverwerking in het kader van Google Analytics:
lees Google's privacybeleid, evenals het privacybeleid van Google Analytics.
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Wilt u ervoor zorgen dat Google Analytics cookies niet op uw apparaten geplaatst worden bij het bezoeken van
onze website? Download en installeer dan de Google Anaytics Opt-out Browser Add-on.

1.3 Marketing/tracking
Marketing cookies worden gebruikt om gericht advertenties te tonen aan bezoekers van Merin, en op andere
manieren commerciële doeleinden na te streven. Wanneer je een term zoekt welke te maken heeft met Merin,
kun je een advertentie van Merin te zien krijgen. Deze advertentie kan ook verschijnen op basis van jouw
internetgedrag. Daarnaast worden hier ook de cookies weergegeven die gebruikt worden door sociale media
(advertenties tonen).
Hieronder tref je een overzicht van de marketing cookies waar Merin gebruik van maakt en wat de functies van
deze cookies zijn. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.
Cookie
_fbp
_gcl_au
ads/ga-audiences
fr
IDE

NID
Test_cookie
Tr
VISITOR_INFO1_LIV
E
YSC

Doel
Wordt gebruikt door Facebook om een serie van reclame of
geadverteerde producten te kunnen versturen.
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met adverteer
efficiëntie op verschillende websites.
Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk
klanten worden opnieuw in te schakelen.
Wordt gebruikt door Facebook om een serie van reclame of
geadverteerde producten te kunnen versturen.
Gebruikt door Google DoubleClick om te kijken op welke advertenties,
links de bezoeker op de website drukt om de efficiëntie van de reclame
te pijlen.
Creëert een unieke ID voor de bezoeker voor doelgerichte reclame.
Wordt gebruikt om te checken of de browser cookies ondersteund.
Wordt gebruikt door Facebook om een serie van reclame of
geadverteerde producten te kunnen versturen.
Probeert in te schatten hoe lang het gebruikersverbod op pagina's met
geïntegreerde YouTube-video’s is.
Registreert een ID om statistieken bij te houden welke video’s de
bezoeker heeft gezien.
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Opslagperiode
3 maanden
3 maanden
Sessie
3 maanden
1 jaar

6 maanden
1 dag
Sessie
179 dagen
Sessie

1.4 Overig
Cookie

Doel

Opslagperiode

Plyr
Ss

Essentieel voor het implementeren van video-inhoud op de website.
Essentieel voor de functionaliteit van de chatbox functie.

aanhoudend
Sessie

Heb je nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens. Meer
weten over onze privacywerkwijze? Bekijk dan ook https://merin.nl/privacy
privacy@merin.nl
Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam
Postbus 94186 I 1090 GD I Amsterdam
KvK Nr. 33186563
Onze Data Privacy Officer: Weroen Ramautar, eveneens te bereiken via privacy@merin.nl.

Laatste update: 22-10-2020
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