1. Noodzakelijke cookies
Welke partij

Namen van het cookie

Omschrijving

plaatst het

Hoe lang blijft het
cookie bewaard?

cookie?
Dr. Ing. h.c. F.

ASP.NET_SessionID

Porsche AG
Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG

CCSERVERID
sessionInfo

Sessiecookie om je browser te herkennen, de juiste resolutie te

Verwijderd aan einde

bieden, terug te kunnen in je browser, bewaren zoekwoorden

sessie

Cookie om de sessie van de Car Configurator juist in te laden;

Maximaal 1 dag

om je browser te herkennen, de juiste resolutie te bieden, terug
te kunnen in je browser.

sessionInfoColorator
Google Analytics

_ga
_gali
_gat

Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te

Maximaal 2 jaar

krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website.
Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze
website en op andere door deze website gebruikte kanalen
verbeterd.

Tealium

utag_main

Tag management systeem cookie. Via deze cookie worden,

Maximaal 2 jaar

afhankelijk van uw cookie instellingen, diverse cookies
geserveerd.
Relay42

_svs, _svtri, _svvt.

Dit script wordt gebruikt om de website te meten om zo inzicht

Maximaal 2 jaar

te verkrijgen in de effectiviteit en de kwaliteit ervan. Daarnaast
beheert dit script ook alle analytische en tracking cookies, en
gaat daarmee ook na of aan de regelgeving wordt voldaan.
Blueconic

BCPermissionLevel,

Deze cookies worden geplaatst door BlueConic en worden

BCPermissionLevelReset,

gebruikt om u cookie instellingen te onthouden. Daarnaast

BCSessionID, blueconiclang,

wordt klikgedrag opgeslagen voor analyses en optimalisatie van

bcpreferredlocale,

de website.

blueconicdomains,
last_visit_bc, AWSALB

Maximaal 1 jaar

2. Functionele cookies
Porsche

Google
Analytics

ASP.NET_SessionID

_ga
_gali
_gat

Sessiecookie om je browser te herkennen, de juiste resolutie

Verwijderd

te bieden, terug te kunnen in je browser, bewaren

aan einde

zoekwoorden

sessie

Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te

Maximaal 2

krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website.

jaar

Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze
website en op andere door deze website gebruikte kanalen
verbeterd.

Tealium

utag_main

Tag management systeem cookie. Via deze cookie worden,

Maximaal 2

afhankelijk van uw cookie instellingen, diverse cookies

jaar

geserveerd.

Relay42

_svs, _svtri, _svvt.

Dit script wordt gebruikt om de website te meten om zo

Maximaal 2

inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en de kwaliteit ervan.

jaar

Daarnaast beheert dit script ook alle analytische en tracking
cookies, en gaat daarmee ook na of aan de regelgeving wordt
voldaan.
Blueconic

BCPermissionLevel, BCPermissionLevelReset,

Deze cookies worden geplaatst door BlueConic en worden

Maximaal 1

BCSessionID, blueconiclang,

gebruikt om u cookie instellingen te onthouden. Daarnaast

jaar

bcpreferredlocale, blueconicdomains,

wordt klikgedrag opgeslagen voor analyses en optimalisatie

last_visit_bc, AWSALB

van de website.

3. Optimale cookies
Relay42

r42-collect-

Analyse- & labelbeheer & cookiebarmanager. Dit script wordt gebruikt om de website te

Maximaal

d48e808d-f1f6-

meten om zo inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en de kwaliteit ervan. Daarnaast

6 maanden

4820-bc4e-

beheert dit script ook alle analytische en tracking cookies, en gaat daarmee ook na of aan

b07af2bac06a

de regelgeving wordt voldaan.

Doubleclick Id, IDE, DSID

Tracking & remarketing. Deze cookie (die via een script wordt geplaatst) wordt gebruikt

Maximaal

om informatie te verzamelen voor advertentiedoeleinden; met name voor het pseudo

2 jaar

anoniem volgen van schermadvertentiecampagnes en het pseudo anoniem verzamelen
van gegevens. Deze gegevensverzameling heeft betrekking op de land-taalcombinatie in
combinatie met het gezochte product, met als doel om op externe websites advertenties
te tonen met de juiste inhoud en in de juiste taal. Dit heeft niet alleen betrekking op
banners, maar ook op video's.
Appnexus

Anj, sess, usersync,

Tracking & remarketing. Deze cookie (die via een script wordt geplaatst) wordt gebruikt

Maximaal

uuid2, icu

om informatie te verzamelen voor advertentiedoeleinden; met name voor het pseudo

3 maanden

anoniem volgen van schermadvertentiecampagnes en het pseudo anoniem verzamelen
van gegevens. Deze gegevensverzameling heeft betrekking op de land-taalcombinatie in
combinatie met het gezochte product, met als doel om op externe websites advertenties
te tonen met de juiste inhoud en in de juiste taal.
Facebook

fr

Indien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op

Maximaal

zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van

3 maanden

zijn/haar status.
AddThis

Uid, __atuvc, Psc

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van

Maximaal

AddThis een bezoeker komt. Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons 2 jaar
getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze
functionaliteiten loopt via AddThis
Nanigans

New Relic

NaN_hash, NaN_fbxa

JSESSIONID

Meten van clicks en bestellingen/conversies gedaan via deze website om daarmee

Maximaal

advertentiecampagnes te optimaliseren.

1 jaar

Deze cookie wordt gebruikt om analyses te maken van online gedrag om hier vervolgens

Unlimited

de software systemen van het bedrijf verder mee te optimaliseren.
Pon

pon_channel_cookie,
pon_session_id,
pon_visitor_id

Unlimited

Youtube

CONSENT, PREF,

Maximaal

VISITOR_INFO1_LIVE,

8 maanden

YSC

Dit cookie overzicht is op 25 mei 2018 gepubliceerd. We werken continu aan het aanvullen en
verbeteren hiervan.

