
Naam cookie

Analytische cookie, een 

tracking cookie, advertentie 

cookie of een functionele 

cookie

Technische naam cookie Doel

Door wie geplaatst 

(voll. naam vd entiteit 

+ vestiging loc.)

Door wie in te zien? (naam, 

url naar priv.page + zin)
Geldigheidsduur Opgeslagen Gegevens

Bing Ads
Advertentie

(third party)

mh

_uetsid

Genereren van gebruikersstatistieken van gebruikers vanuit advertenties van zoekmachine 

Bing en het tonen de meest relevante advertenties op zoekmachine Bing voor een specifieke 

gebruiker.

Microsoft Inc.

HQ

Evert van de Beekstraat 

354 

1118 CZ Schiphol 

Microsoft Corporation, 

Redmond, Washington, 

VS

Hunkemöller en Microsoft 

Kijk voor meer informatie 

over hoe Microsoft cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Microsoft 

https://privacy.microsoft.com

/nl-nl/privacystatement  

30 dagen

Gepseudonimiseerde gegevens: advertentieweergaven, analyse, browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, 

demografische gegevens, hardware- softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, pageviews, serving 

domains , op locatie gebaseerde gegevens, apparaat-ID;

 

Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, persoonsgegevens verzameld via derden, login-

gegevens, IP-adres,), 

Criteo
Advertentie

(third party)

dis, evt, tag, tst, udc, udi, uic en 

uid

Het verzamelen over/van informatie hoe een gebruiker de Webshop gebruikt. Deze informatie 

wordt gebruikt om op sites van derden de meeste relevante advertentie te tonen voor een 

specifieke gebruiker.

Criteo

HQ 

Criteo Amsterdam, 

Herengracht 124, 1015 

BT Amsterdam

Hunkemöller en Criteo

Kijk voor meer informatie 

over hoe Criteo cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Criteo

http://www.criteo.com/privac

y/

12-18 maanden

Gepseudonimiseerd: advertentieweergaven, analyse, browserinformatie, cookiegegevens, hardware- softwaretype, 

interactiegegevens, pageviews IP-adres, zoekgeschiedenis, op locatie gebaseerde gegevens, apparaat-ID.

Persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres.

DoubleClick 
Advertentie

(third party)
d, _drt_, __gads

Tonen relevante advertenties van derden afgestemd op de interesses van de gebruiker op 

basis van browsegedrag en interacties tussen gebruiker en advertenties.

DoubleClick B.V.

HQ

Claude Debussylaan 34

1082 MD Amsterdam

Hunkemöller en DoubleClick 

(Google)

Kijk voor meer informatie 

over hoe DoubleClick 

(Google) cookies gebruikt en 

jouw gegevens verwerkt op:

https://www.google.com/intl/

nl/policies/

18 maanden

Gepseudonimiseerd: advertentieweergaven, analyse browsegedrag, browserinformatie , datum / tijd, 

demografische gegevens, hardware- softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving 

domains), IP-adres, zoekgeschiedenis, op locatie gebaseerde gegevens, clickstream-gegevens, apparaat-ID; 

Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, login-gegevens, IP-adres, uniek apparaat-ID), 

DoubleClick Floodlight
Advertentie

(third party)
d, _drt_, __gads

Opslaan van browsegedrag en gebruikersstatistieken om advertenties van derden op jouw 

persoonlijke interesses af te stemmen.
DoubleClick

Hunkemöller en DoubleClick 

(Google)

Kijk voor meer informatie 

over hoe DoubleClick 

(Google) cookies gebruikt en 

jouw gegevens verwerkt op:

https://www.google.com/intl/

nl/policies/

18 maanden

Gepseudonimiseerd: advertentieweergaven, analyse browsegedrag, browserinformatie , datum / tijd, 

demografische gegevens, hardware- softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving 

domains), IP-adres, zoekgeschiedenis, op locatie gebaseerde gegevens, clickstream-gegevens, apparaat-ID; 

Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, login-gegevens, IP-adres, uniek apparaat-ID),

DoubleClick Spotlight
Advertentie

(third party)
d, _drt_, __gads

Opslaan van browsegedrag en gebruikersstatistieken om advertenties van derden op jouw 

persoonlijke interesses af te stemmen.
DoubleClick

Hunkemöller en DoubleClick 

(Google)

Kijk voor meer informatie 

over hoe DoubleClick 

(Google) cookies gebruikt en 

jouw gegevens verwerkt op:

https://www.google.com/intl/

nl/policies/

18 maanden

Gepseudonimiseerd: advertentieweergaven, analyse browsegedrag, browserinformatie , datum / tijd, 

demografische gegevens, hardware- softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving 

domains), IP-adres, zoekgeschiedenis, op locatie gebaseerde gegevens, clickstream-gegevens, apparaat-ID; 

Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, login-gegevens, IP-adres, uniek apparaat-ID),

Facebook Connect
Advertentie

(third party)
Facebook for Developers

Het toekennen van passiepunten wanneer je als klant of gebruiker commentaar plaatst of iets 

deelt op Facebook, en om snel in te kunnen loggen op Facebook.

Facebook Inc.

HQ USA > California

Facebook, Inc.

T.a.v. Facebook 

Designated Agent

1601 Willow Road

Menlo Park, Californië 

94025

Hunkemöller en Facebook

Kijk voor meer informatie 

over hoe Facebook cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Facebook

https://nl-

nl.facebook.com/privacy/expl

anation

180 dagen Advertentieweergaven, analyse browsegedrag, browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, demografische 

gegevens, hardware- softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, pageviews, servering domains

IP-adres, op locatie gebaseerde gegevens, uniek apparaat-ID naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, login-

gegevens, en mogelijk andere Facebook-gegevens van de gebruiker, zoals verwerkt door Facebook.



Naam cookie

Analytische cookie, een 

tracking cookie, advertentie 

cookie of een functionele 

cookie

Technische naam cookie Doel

Door wie geplaatst 

(voll. naam vd entiteit 

+ vestiging loc.)

Door wie in te zien? (naam, 

url naar priv.page + zin)
Geldigheidsduur Opgeslagen Gegevens

Facebook Exchange (FBX)
Advertentie

(third party)
Facebook Custom Audiences

Cookies die informatie verzamelen hoe je de Hunkemöller Webshop gebruikt. Deze informatie 

wordt gebruikt om je vervolgens op Facebook de meest relevante advertenties te tonen voor 

een specifieke gebruiker.
Facebook 

Hunkemöller en Facebook

Kijk voor meer informatie 

over hoe Facebook cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Facebook

https://nl-

nl.facebook.com/privacy/expl

anation

3 maanden

Advertentieweergaven, analyse browsegedrag, browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, demografische 

gegevens, hardware- softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, pageviews, servering domains

IP-adres, op locatie gebaseerde gegevens, uniek apparaat-ID naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, login-

gegevens, en mogelijk andere Facebook-gegevens van de gebruiker, zoals verwerkt door Facebook

Google Adwords Conversion
Advertentie

(third party)
conversion.js

Genereren van gebruikersstatistieken van gebruikers van de onze Webshop die daarop 

belanden vanuit (zoek)advertenties van Google, zodat we 

de effectiviteit en conversie op onze Webshop van advertentieklikken vanuit websites van 

derden te meten en de effectiviteit van onze advertenties te kunnen verbeteren.

Google Inc.

HQ California USA

Google Inc.

1600 Amphitheatre 

Parkway

Mountain View, CA 

94043

VS

Hunkemöller en Google

Kijk voor meer informatie 

over hoe Google cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Google

https://www.google.com/polic

ies/privacy/

2 jaar

Gepseudonimiseerde Advertentieweergaven, analyse browsegedrag, browsergegevens, cookiegegevens, datum / 

tijd, demografische gegevens, hardware- software-type, internetprovider, interactiegegevens, pageviews, serving 

domains, IP-adres, op locatie gebaseerde gegevens, uniek apparaat-ID), naam, adres, telefoonnummer, e-

mailadres, gegevens verzameld via websites van derden, login-gegevens, IP-adres. 

Google Dynamic Remarketing
Advertentie

(third party)
lidar.js

Cookies die informatie verzamelen over hoe je onze Webshop gebruikt. Deze informatie wordt 

gebruikt voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties op sites van derden aan personen 

die hebben gewinkeld in de Webshop of de Webshop hebben bezocht.

Google Inc.

Hunkemöller en Google

Kijk voor meer informatie 

over hoe Google cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Google

https://www.google.com/polic

ies/privacy/

2 jaar

Gepseudonimiseerde Advertentieweergaven, analyse browsegedrag, browsergegevens, cookiegegevens, datum / 

tijd, demografische gegevens, hardware- software-type, internetprovider, interactiegegevens, pageviews, serving 

domains, IP-adres, op locatie gebaseerde gegevens, uniek apparaat-ID), naam, adres, telefoonnummer, e-

mailadres, gegevens verzameld via websites van derden, login-gegevens, IP-adres.

DoubleClick Ad-Exchange Buyer
Advertentie

(third party)
d, _drt_, __gads

Opslaan van browsegedrag en gebruikersstatistieken om advertenties van derden op jouw 

persoonlijke interesses af te stemmen.
DoubleClick

Hunkemöller en DoubleClick 

(Google)

Kijk voor meer informatie 

over hoe DoubleClick 

(Google) cookies gebruikt en 

jouw gegevens verwerkt op:

https://www.google.com/intl/

nl/policies/

18 maanden

Gepseudonimiseerd: advertentieweergaven, analyse browsegedrag, browserinformatie , datum / tijd, 

demografische gegevens, hardware- softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving 

domains), IP-adres, zoekgeschiedenis, op locatie gebaseerde gegevens, clickstream-gegevens, apparaat-ID; 

Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, login-gegevens, IP-adres, uniek apparaat-ID)

Sovendus
Advertentie

(third party)
Ecs-userId

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.
Sovendus

Hunkemöller en Sovendus

Kijk voor meer informatie 

over hoe Sovendus cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Sovendus

https://www.sovendus.de/en/

privacy_policy/

1 jaar Door Sovendus toegewezen unieke gebruikers ID en browsergegevens.

Sovendus
Advertentie

(third party)
UUID

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.

Sovendus B.V.

HQ

Sovendus GmbH, 

Moltkestraße 11, D-

76133 Karlsruhe

DE

Hunkemöller en Sovendus

Kijk voor meer informatie 

over hoe Sovendus cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Sovendus

https://www.sovendus.de/en/

privacy_policy/

2 jaar Door Sovendus toegewezen unieke gebruikers ID en browsegegevens.

Sovendus
Advertentie

(third party)
JSESSIONID

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.
Sovendus

Hunkemöller en Sovendus

Kijk voor meer informatie 

over hoe Sovendus cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Sovendus

https://www.sovendus.de/en/

privacy_policy/

   Einde browser

        sessie
Door Sovendus toegewezen unieke gebruikers ID.



Naam cookie

Analytische cookie, een 

tracking cookie, advertentie 

cookie of een functionele 

cookie

Technische naam cookie Doel

Door wie geplaatst 

(voll. naam vd entiteit 

+ vestiging loc.)

Door wie in te zien? (naam, 

url naar priv.page + zin)
Geldigheidsduur Opgeslagen Gegevens

Awin (Affiliate)
Advertentie

(third party)

zttpvc

ztvc
Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.

Awin

HQ

Awin B.V.

Entrepotdok 86, 1018 

AD Amsterdam

Hunkemöller en Awin

Kijk voor meer informatie 

over hoe Awin cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Awin

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

Cookie verstrijkt aan het 

einde van de sessie 

wanneer u uw browser 

sluit *.

* (afhankelijk van de 

browser)

Een ID voor de website die de advertentie laat zien en het tijdstip waarop je de advertentie zag.

Awin (Affiliate)
Advertentie

(third party)

zptpvc

zpvc

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht
Awin

Hunkemöller en Awin

Kijk voor meer informatie 

over hoe Awin cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Awin

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

90 dagen
Een ID voor de website die de advertentie laat zien en het tijdstip waarop je de advertentie zag.

Awin (Affiliate)
Advertentie

(third party)
bld

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.
Awin

Hunkemöller en Awin

Kijk voor meer informatie 

over hoe Awin cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Awin

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

1 jaar Stelt een browserspecifieke ID in om een nieuwe klik op dezelfde browser te identificeren.

Awin (Affiliate)
Advertentie

(third party)
awsess

Wordt geplaatst wanneer je een advertentie ziet en gebruikt om ons te helpen ervoor te zorgen 

dat we je niet dezelfde advertentie blijven tonen.
Awin

Hunkemöller en Awin

Kijk voor meer informatie 

over hoe Awin cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Awin

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

Einde browser sessie
Een ID voor de advertentie die je hebt gezien.

Awin (Affiliate)
Advertentie

(third party)
zcc

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.

Awin

HQ

Awin B.V.

Entrepotdok 86, 1018 

AD Amsterdam

Hunkemöller en Awin

Kijk voor meer informatie 

over hoe Awin cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Awin

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

Vervalt na max.1  jaar. 

Voor de correcte 

toewijzing van het 

succes van een 

reclamemateriaal en de 

bijbehorende 

facturatiediensten 

worden in max.90 dgn 

rekening gehouden met 

de klikken.

Wordt geplaatst wanneer je op een van de advertentienetwerk links klikt. Bewaart ID's voor verwijzende website, 

advertenties waarop je hebt geklikt, groep van advertenties waartoe de advertentie behoort, tijdstip wanneer je 

erop hebt geklikt, ID voor het type advertentie en elke verwijzing die de verwijzende site toevoegt aan de klik.

Awin (Affiliate)

*Awin

(Zanox & Affilate is 

samengegaan en Awin 

geworden)

Advertentie

(third party)

aw***** (The cookie name will 

be

 different for each Advertiser, 

but will be the letters 'aw' 

followed 

by an id to represent the 

Advertiser, e.g. aw1001)

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.
Awin

Hunkemöller en Awin

Kijk voor meer informatie 

over hoe Awin cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Awin

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

30 dagen

Wordt geplaatst wanneer je op een van onze links klikt. Bewaart ID's voor verwijzende website, advertentie waarop 

je hebt geklikt, groep van advertenties waartoe de advertentie behoort, de tijd wanneer je erop hebt geklikt, ID voor 

het type advertentie, ID voor het product en elke referentie die de verwijzende site toevoegt aan de klik.

Awin (Affiliate)
Advertentie

(third party)

awpv***** (The cookie name will 

be different for each Advertiser, 

but will be the letters 'awpv' 

followed by an id to represent 

the

 Advertiser, e.g. awpv1001)

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.
Awin

Hunkemöller en Awin

Kijk voor meer informatie 

over hoe Awin cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Awin

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

24 uur

Wordt geplaatst wanneer je een advertentie ziet. Bewaart een ID voor de website waarop de advertentie werd 

getoond en het tijdstip waarop je de advertentie zag.



Naam cookie

Analytische cookie, een 

tracking cookie, advertentie 

cookie of een functionele 

cookie

Technische naam cookie Doel

Door wie geplaatst 

(voll. naam vd entiteit 

+ vestiging loc.)

Door wie in te zien? (naam, 

url naar priv.page + zin)
Geldigheidsduur Opgeslagen Gegevens

Awin (Affiliate)
Advertentie

(third party)
AW (flash cookie)

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.
Awin

Hunkemöller en Awin

Kijk voor meer informatie 

over hoe Awin cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Awin

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

30 dagen

Wordt geplaatst wanneer je op een van onze links klikt. Biedt ID's voor verwijzende website, advertentie waarop je 

hebt geklikt, advertentiegroep  waaraan de advertentie behoort, tijd wanneer je erop klikt, ID voor het type 

advertentie, ID voor het product en elke referentie die de verwijzende site aan de klik voegt.

Awin (Affiliate)
Advertentie

(third party)

aw_m_***** (The cookie name 

will be different for each 

Advertiser,

 but will be the characters

 '_aw_m_' followed by an id to

 represent the Advertiser

, e.g. _aw_m_1001)

Tracken van verkoopgegevens via verwijzingen door het advertentienetwerken, zodat de 

commissiebetalingen aan advertentie netwerken kunnen worden verricht.
Awin

Hunkemöller en Awin

Kijk voor meer informatie 

over hoe Awin cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Awin

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

30 dagen

Wordt geplaatst wanneer je op een van onze links klikt. Biedt ID's voor verwijzende website, advertentie waarop u 

heeft geklikt, advertentiegroep waaraan de advertentie behoort, tijd wanneer je erop klikt, ID voor het type 

advertentie, ID voor het product en elke referentie die de verwijzende site aan de klik voegt.

Buyapowa Ltd
Advertentie

(third party)

bp_sid	     

Buyapowa session ID                         

bp_test	

Test whether the browser 

supports cookies

bp_tid

A json object with the market id 

and tracking id

referral_tracking_	         A 

json object with tracking info for 

the campaign           

Volgen van leden met behulp van het refer-a-friend-programma en de registratie van nieuwe 

leden om hen te belonen voor de verwijzingen.

BUYAPOWA LTD, 

Belle House, 

Victoria Mainline 

Station, London

24 Greville St, London 

EC1N 8SS  UK

Hunkemöller en 

BUYAPOWA LTD

Kijk voor meer informatie 

over hoe BUYAPOWA 

cookies gebruikt en jouw 

gegevens verwerkt op:

BUYAPOWA 

https://www.buyapowa.com/

platform-terms-and-

conditions/

bp_sid: 30 days

bp_test: 1 year, and 

only used to ensure we 

can set cookies

bp_tid: it is, in theory 

permanent, but it just 

contains a unique 

number to track users 

who aren’t logged in 

around the site

Referral_tracking_:

30 days – track the 

people who referred you 

to a campaign

Session ID

Market id

Tracking id

Campaign info



Naam cookie

Analytische cookie, een 

tracking cookie, advertentie 

cookie of een functionele 

cookie

Technische naam cookie Doel

Door wie geplaatst 

(voll. naam vd entiteit 

+ vestiging loc.)

Door wie in te zien? (naam, 

url naar priv.page + zin)
Geldigheidsduur Opgeslagen Gegevens

Crobox
Analytisch

(third party)
_sgntp 

Analyse van hoe een gebruikers onze Webshop gebruiken om relevante en gerichte inhoud en 

aanbiedingen aan de betreffende gebruiker te kunnen tonen tijdens het gebruik Webshop.

Crobox

HQ

Jollemanhof 17 

Amsterdam, 1019 GW 

Amsterdam

Hunkemöller en Crobox

Kijk voor meer informatie 

over hoe Crobox cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

https://crobox.com/privacy/

1 jaar

Gepseudonimiseerde: analyse websitegebruik/interactiegegevens, browsergegevens, datum / tijd, demografische 

gegevens,

hardware- softwaretype, internet service provider, , paginaweergaven,

serving domains, uniek identificatienummer; IP-adres.

Google analytics
Analytisch

(third party)

_ga, _gat

_gid

Genereren van gebruikersstatistieken om te meten hoe onze Webshop wordt gebruikt en om 

de gebruikerservaring en effectiviteit van onze Webshop te verbeteren.
Google Inc.

Hunkemöller en Google

Kijk voor meer informatie 

over hoe Google cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Google

https://www.google.com/polic

ies/privacy/

2 jaar

Gepseudonimiseerde: advertentieweergaven, browserinformatie, cookiegegevens, datum / tijd, demografische 

gegevens, hardware- softwaretype, interactiegegevens, paginaweergaven, serving domains, IP-adres, 

(zoekgeschiedenis, op locatie gebaseerde gegevens, clickstream-gegevens, apparaat-ID.

Hotjar
Analytisch

(third party)
_hjClosedSurveyInvites

Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker interactie heeft met een popup voor het 

invullen van een vragenlijst om inzicht te krijgen in hoe onze Webshop wordt gebruikt en hoe 

we deze kunnen verbeteren, zodat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als deze al is 

getoond.

Hotjar Ltd.

HQ Malta

Level 2, St Julian's 

Business Centre, 3, Elia 

Zammit Street, St 

Julian's STJ 1000, Malta

Hunkemöller en Hotjar

Kijk voor meer informatie 

over hoe Hotjar cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Hotjar

https://www.hotjar.com/priva

cy

365 dagen

Gepseudonimiseerde: browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, demografische gegevens, hardware- 

softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving domains, IP-adres, op locatie 

gebaseerde gegevens.

Hotjar
Analytisch

(third party)
_hjDonePolls

Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker een gebruikersonderzoek voltooit, zodat 

dezelfde poll niet opnieuw verschijnt als het al is ingevuld.
Hotjar

Hunkemöller en Hotjar

Kijk voor meer informatie 

over hoe Hotjar cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Hotjar

https://www.hotjar.com/priva

cy

365 dagen

Gepseudonimiseerde: browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, demografische gegevens, hardware- 

softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving domains, IP-adres, op locatie 

gebaseerde gegevens.

Hotjar
Analytisch

(third party)
_hjMinimizedPolls

Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker mee doet aan een gebruikersonderzoek om 

inzicht te krijgen in hoe onze Webshop wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren, 

zodat de widget geminimaliseerd blijft wanneer de bezoeker op onze Webshop verder 

navigeert.

Hotjar

Hunkemöller en Hotjar

Kijk voor meer informatie 

over hoe Hotjar cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Hotjar

https://www.hotjar.com/priva

cy

365 dagen

Gepseudonimiseerde: browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, demografische gegevens, hardware- 

softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving domains, IP-adres, op locatie 

gebaseerde gegevens.

Hotjar
Analytisch

(third party)
_hjDoneTestersWidgets

Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker zijn informatie als testgebruiker instuurt, 

zodat hetzelfde formulier niet opnieuw verschijnt als het al is ingevuld.
Hotjar

Hunkemöller en Hotjar

Kijk voor meer informatie 

over hoe Hotjar cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Hotjar

https://www.hotjar.com/priva

cy

365 dagen

Gepseudonimiseerde: browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, demografische gegevens, hardware- 

softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving domains, IP-adres, op locatie 

gebaseerde gegevens.

Hotjar
Analytisch

(third party)
_hjIncludedInSample

Deze sessiecookie wordt geplaatst om Hotjar te weten of die bezoeker van onze Webshop is 

opgenomen in de steekproef om inzicht te krijgen in hoe onze Webshop wordt gebruikt en hoe 

we deze kunnen verbeteren.

Hotjar Ltd.

HQ Malta

Level 2, St Julian's 

Business Centre, 3, Elia 

Zammit Street, St 

Julian's STJ 1000, Malta

Hunkemöller en Hotjar

Kijk voor meer informatie 

over hoe Hotjar cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Hotjar

https://www.hotjar.com/priva

cy

365 dagen

Gepseudonimiseerde: browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, demografische gegevens, hardware- 

softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving domains, IP-adres, op locatie 

gebaseerde gegevens.



Naam cookie

Analytische cookie, een 

tracking cookie, advertentie 

cookie of een functionele 

cookie

Technische naam cookie Doel

Door wie geplaatst 

(voll. naam vd entiteit 

+ vestiging loc.)

Door wie in te zien? (naam, 

url naar priv.page + zin)
Geldigheidsduur Opgeslagen Gegevens

Hotjar
Analytisch

(third party)
_hjMinimizedTestersWidgets

Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker van onze Webshop de testgebruikerswidget 

minimaliseert, zodat de widget blijft geminimaliseerd blijft wanneer de bezoeker op onze 

Webshop verder navigeert.

Hotjar

Hunkemöller en Hotjar

Kijk voor meer informatie 

over hoe Hotjar cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Hotjar

https://www.hotjar.com/priva

cy

365 dagen

Gepseudonimiseerde: browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, demografische gegevens, hardware- 

softwaretype, internetprovider, interactiegegevens, paginaweergaven, serving domains, IP-adres, op locatie 

gebaseerde gegevens.

New Relic
Analytisch

(third party)
nr-1026.min.js

Verbeteren van de performance (snelheid) van onze Webshop door fouten en stabiliteit bij te 

houden .

New Relic Inc.

HQ 

New Relic Office 

Locations San Francisco 

HQ 188 Spear St., Suite 

1200 San Francisco

Hunkemöller en New Relic

Kijk voor meer informatie 

over hoe deze partij cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

New Relic

https://newrelic.com/privacy

Niet van toepassing
Deze pixel slaat geen cookie op.

Anonieme browsergegevens, foutmeldingen, snelheid Webshop.

Olapic
Analytisch

(third party)
__olapicU Genereren van gebruikersstatistieken met betrekking tot social feeds.

Olapic Inc.

HQ

Olapic, Inc.

Attn: Legal

250 Vesey Street, 4th 

Floor

New York, NY 10281

Hunkemöller en Olapic

Kijk voor meer informatie 

over hoe Olapic cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Olapic

http://www.olapic.com/privac

y-policy/

1 maand
Gepseudonimiseerde: advertentieweergaven, browserinformatie, cookiegegevens, hardware- / softwaretype, 

paginaweergaven, serving domains, IP-adres 

Selligent
Analytisch

(third party)

sbt_i, sbt_p, sbt_pi, sbt_dnt, 

sb_<universeGUID>
Gedrag bijhouden op de website om ervaringen te personaliseren.

Selligent Benelux NV, 

Kempische Steenweg 

350/401 3500 Hasselt

Belgie

Hunkemöller en Selligent

Kijk voor meer informatie 

over hoe Selligent cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Selligent

http://www.selligent.com/priv

acy-policy

31 dagen – 1 jaar
Gecomprimeerde profielinformatie voor niet-kwaliteitsprofielen, unieke site-identificatie, geretourneerde 

profielinformatie.

SOASTA mPulse
Analytisch

(third party) 
not applicable

Browser cookie: 

voor het meten van de performance van 1 gebruikerssessie. 

Data retentie: 

De data die verzameld wordt blijft oneindig bewaard in ruwe vorm bewaard (niet-

geaggregeerd) zolang  mPulse wordt gebruikt.  

SOASTA

Measure Works

Katernstraat 10, 1321NE 

Almere, Nederland

Hunkemöller en 

Measure works

Kijk voor meer informatie 

over hoe Measure works 

cookies gebruikt en jouw 

gegevens verwerkt op:

https://www.soasta.com/priv

acy-policy/

mPuls Enterprise >

De sessie time-out 

hiervan is 30min, de 

bewaartermijn van de 

cookie is maximaal 7 

dagen. 

 

Data retentie:

Bij  stopzetten account, 

wordt automatisch alle 

data verwijderd.

IP-adres op locatie gebaseerde gegevens, HTTP Headers, beacon parametermPulse plaatst geen cookies van 

derden. Alle cookies zijn ingesteld op het primaire domein,

de site. mPulse stelt geen tracking-cookie in en slaat geen gegevens op in de lokale opslag die wordt gebruikt voor 

het bijhouden van de activiteit of het gedrag van een gebruiker na hun enkele sessie of op andere sites die mPulse 

gebruiken.

.



Naam cookie

Analytische cookie, een 

tracking cookie, advertentie 

cookie of een functionele 

cookie

Technische naam cookie Doel

Door wie geplaatst 

(voll. naam vd entiteit 

+ vestiging loc.)

Door wie in te zien? (naam, 

url naar priv.page + zin)
Geldigheidsduur Opgeslagen Gegevens

MyFonts Counter
Technisch

(third party)
not applicable Het meten van het aantal bezoekers van onze Webshop.

Zanox:

HQ

Awin B.V.

Entrepotdok 86, 1018 

AD Amsterdam

Hunkemöller en Zanox

Kijk voor meer informatie 

over hoe Zanox (Awin) 

cookies gebruikt en jouw 

gegevens verwerkt op:

https://www.awin.com/nl/jurid

isch/privacy-policy

30 dagen Gepseudonimiseerde: browsergegevens, cookiegegevens, datum / tijd, internetprovider, pageviews, IP-adres

VWO

(Visual Website Optimizer)

Technisch

(third party)

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID

_goal_GOAL_ID, 

_vis_opt_test_cookie, 

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID

_combi, 

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID

_exclude, 

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID

_split, _vis_opt_s, _vis_opt_out, 

_vwo_uuid

Verbeteren van de website en gebruikservaring middels testen van varianten.

VWO

HQ

INDIA

14th Floor, KLJ Tower 

North, Netaji Subhash 

Place, Pitampura, Delhi 

110034, India

Hunkemöller en VWO

Kijk voor meer informatie 

over hoe VWO cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

VWO (A-B testing)

https://vwo.com/privacy-

policy/

100 dagen

Deze cookies houden de variatie bij, die een gebruiker heeft bekeken en helpen om dezelfde variatie consistent 

aan de gebruiker te leveren, bij te houden of de doelen van de getoonde variant worden behaald en te bepalen of 

een gebruiker deel uitmaakt van een campagne.



Naam cookie

Analytische cookie, een 

tracking cookie, advertentie 

cookie of een functionele 

cookie

Technische naam cookie Doel

Door wie geplaatst 

(voll. naam vd entiteit 

+ vestiging loc.)

Door wie in te zien? (naam, 

url naar priv.page + zin)
Geldigheidsduur Opgeslagen Gegevens

Hunkemöller Domains
Technisch

(first party)
foreign_shop_notification

Zorgt voor optimale werking van hunkemöller website, o.a. juiste locatie bij het tonen van 

winkelvestgingen, bij reserveren of in de store locator.

Hunkemöller 

International B.V.

HQ

Liebergerweg 28,

1221 JS te Hilversum

Hunkemöller 

Kijk voor meer informatie 

over hoe deze partij cookies 

gebruikt en jouw gegevens 

verwerkt op:

Hunkemoller.Int.bv. 

https://www.hunkemoller.nl/n

l_nl/privacy.html

   Einde browser

        sessie
Pseudoniem (IP-adres (EU PII)

Hunkemoller Frontend ,

 Fronted CID

Technisch

(first party)
frontend, frontend_cid Zorgt voor optimale werking van hunkemöller website, o.a. inloggen.

Hunkemöller 

International B.V. te 

Hilversum

Hunkemöller International 

B.V. te Hilversum
4 maanden Pseudoniem (IP-adres (EU PII)

Language section Functionele cookie _icl_current_language Opslaan huidige selectie taalkeuze Hunkemoller Hunkemoller 10 minuten Taalkeuze

*NL


