Cookie Policy – B2B website Eleven Sports
Eleven Sports, de beheerder van deze website, gebruikt cookies om uw surfervaring te
optimaliseren en om de website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Deze Cookie
Policy bezorgt u meer informatie over de cookies die we gebruiken op deze website en hoe u uw
cookievoorkeuren kan wijzigen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat op uw computer wordt gedownload
wanneer u bepaalde websites bezoekt. Als virtuele huissleutels ontgrendelen cookies het
geheugen van een computer en stellen ze een website in staat gebruikers te herkennen wanneer
ze terugkeren naar een site door deuren naar verschillende inhoud of diensten te openen. Net als
een sleutel bevat een cookie op zich geen informatie, maar wanneer het wordt gelezen door een
browser, kan het een website helpen de verleende dienst te verbeteren. Er worden ook andere
tracking-technologieën gebruikt die vergelijkbaar zijn met cookies en die pixeltags en tracking-url’s
kunnen omvatten.
Naar al deze technologieën wordt in deze Cookie Policy gezamenlijk verwezen als “cookies”.
Hieronder kan u meer informatie terugvinden over de verschillende soorten cookies.
-

Tijdelijke cookies / Persistente cookies
"Tijdelijke cookies" of "sessiecookies" zijn cookies die tijdelijk worden opgeslagen op uw
computer of mobiel apparaat gedurende de surfsessie en worden verwijderd van zodra u de
browser afsluit. "Persistente cookies" blijven op uw computer of mobiel apparaat nadat u uw
browser heeft afgesloten en worden gebruikt om u te herkennen wanneer u de website
opnieuw bezoekt. Een persistente cookie wordt verwijderd nadat een welbepaalde
vervaldatum is verstreken.

-

Eerste-partij cookies / Derde-partij cookies
"Eerste-partij cookies" zijn cookies die rechtstreeks door de websitebeheerder worden
geplaatst en die enkel door de website kunnen worden gelezen. "Derde-partij cookies" zijn
cookies die door derde partijen op de website worden geplaatst en/of worden gebruikt om
bepaalde informatie over uw bezoek door te sturen naar deze derde partij. Dit gebeurt
bijvoorbeeld omdat de website elementen van andere websites bevat, zoals afbeeldingen,
social media plug-ins of reclame. Wanneer de browser of andere software deze elementen
van andere websites haalt, worden de cookies die door die andere websites worden geplaatst,
beschouwd als cookies van derden.

-

Strikt noodzakelijke cookies
“Strikt noodzakelijke cookies” of “technisch essentiële cookies” zijn essentieel om u in staat
testellen op de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies
kunnen diensten waar u om heeft gevraagd, zoals het onthouden van uw logingegevens of de
artikelen in uw winkelwagen, niet worden verleend. Strikt noodzakelijke cookies kunnen zonder
uw toestemming worden geplaatst.

-

Functionaliteitscookies
“Functionaliteitscookies” onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u onze
website bezoekt, taal- en zoekparameters zoals afmetingen, kleur of productlijn. Die kunnen
dan worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om de
bezoeken beteraangepast en aangenamer te maken. De informatie die deze cookies

verzamelen, kan geanonimiseerd worden en ze kunnen uw browseractiviteiten op andere
websites niet volgen. Functionele cookies kunnen zonder uw toestemming worden geplaatst.
-

Prestatie cookies
“Prestatie cookies” of “statische/analytische cookies” verzamelen informatie over hoe mensen
onze website gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld google analytics-cookies om ons te helpen
begrijpen hoe klanten op onze site terechtkomen, erop browsen en er gebruik van maken en
om aspecten aan te duiden die we kunnen verbeteren, zoals navigatie, winkelervaring en
marketing campagnes.

-

Doelgroepgerichte cookies of reclamecookies
“Reclamecookies” of “marketing cookies” en “sociale media cookies” verzamelen informatie
over uw browsegedrag om reclame relevanter te maken voor u en uw interesses. Deze cookies
worden enkel met uw toestemming achtergelaten. U kunt uw toestemming via onze
cookiebanner die wordt weergegeven op de landingspagina van onze website. Houd er
rekening mee dat we uw toestemming bijhouden met een functionaliteitscookie; dus u krijgt de
cookiebanner opnieuw te zien indien u cookies die op uw apparaten worden bewaard,
verwijdert. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te
beperken en de doeltreffendheid van een reclamecampagne te helpen meten. De cookies
worden doorgaans geplaatst door externe reclamenetwerken. Ze onthouden de websites die
u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen, zoals adverteerders. Het is
mogelijk dat deze sociale media platforms de informatie die zij via deze cookies verzamelen
eveneens voor eigen doeleinden gebruikten. U kan steeds meer informatie hieromtrent
terugvinden in de privacyverklaring van de respectievelijke sociale media platforms

Lijst van cookies die op deze website worden gebruikt
Hieronder gaat een lijst van cookies die wij op onze website gebruiken:
Cookie
session_id

frontend_lang
tz
visitor_uuid
_ga

_ga_*
_gid

Oorsprong

Bewaartermijn

Omschrijving

Strikt noodzakelijke cookies
Eerste partij
3 maand
Deze cookie wordt gebruikt om de sessie te
identificeren aan de hand van een unieke
identificator. Op die manier kunnen bepaalde
gegevens van een sessie geregistreerd
worden.
Functionaliteitscookies
Eerste partij
sessie
Deze cookie slaat je taalvoorkeur op bij het
gebruik van de website.
Eerste partij
sessie
Deze cookie slaat je tijdzone op bij het gebruik
van de website.
Eerste partij
12 maand
Deze cookie identificeert gebruikers op
herhaalde bezoeken.
Statistische cookies
Derde partij
2 jaar
Deze cookie van Google Analytics maakt een
onderscheid tussen gebruikers, bijvoorbeeld
tussen nieuwe gebruikers en terugkerende
gebruikers, door elke gebruiker een unieke
identificator toe te kennen. Deze unieke
identificator wordt gebruikt om statistische
gegevens te generen over hoe de gebruiker
de website gebruikt.
Derde partij
13 maanden
Deze cookie van Google Analytics registreert
en telt het aantal paginabezoeken.
Derde partij
1 dag
Deze cookie van Google Tag Manager
registreert het gebruik van de website door de
gebruiker aan de hand van het toekennen van
een unieke identificator en genereert

_hjSessionUser_#

_ttp

_gcl_au

_tt_enable_cookie

vervolgens statistische rapporten over het
algemeen gebruik van de website door de
gebruikers. Deze statistische rapporten
hebben tot doel om de werking van de website
te optimaliseren.
1 jaar
Deze cookie van Hotjar wordt ingesteld
Derde partij
wanneer een gebruiker voor het eerst op een
pagina landt. De cookie bewaart de Hotjar
User-ID die uniek is voor de website. De
cookie zorgt ervoor dat gegevens van
volgende bezoeken aan dezelfde website aan
hetzelfde gebruikers-ID worden toegekend.
Marketing en sociale media cookies
Derde partij
13 maand
Deze cookie van TikTok wordt gebruikt om de
prestaties van onze reclamecampagnes te
meten en te verbeteren en om de
gebruikerservaring (inclusief advertenties) op
TikTok te personaliseren.
Derde partij
3 maand
Deze cookie van Google wordt door Google
AdSense geplaatst om te experimenteren met
de efficiëntie van advertenties op websites die
gebruikmaken
van
hun
diensten
(conversiekoppeling).
Derde partij
13 maand
Deze cookie van TikTok verzamelt gegevens
over gedrag en aankopen op onze website om
het effect van onze advertenties te meten.
Deze tracking wordt gebruikt om te evalueren
en te meten hoe verschillende campagnes en
marketingstrategieën presteren op TikTok.

Gebruik van web bakens.
Sommige van onze webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekendstaan als
web bakens (soms bekend als clear gifs of doorzichtige gifs) die ons laten tellen hoeveel
gebruikers deze pagina’s hebben bezocht. Web bakens verzamelen slechts beperkte informatie,
waaronder een cookienummer, het tijdstip en de datum van een paginaweergave en een
beschrijving van de pagina waarop het web baken zich bevindt. Onze pagina’s kunnen ook web
bakens van externe adverteerders bevatten. Die bakens bevatten geen persoonlijk identificeerbare
gegevens en worden enkel gebruikt om de doeltreffendheid van een bepaalde campagne te
volgen.
Uw cookievoorkeuren
Bij het eerste bezoek aan de website vragen wij u via een banner om uw cookievoorkeuren.
De noodzakelijke cookies en functionele cookies kan u niet weigeren wanneer u onze website wil
gebruiken. Deze zullen automatisch worden geplaatst bij uw bezoek aan en bepaald gebruik van
de website.
Statistische cookies, marketing cookies en sociale media cookies worden enkel geplaatst wanneer
u hiermee instemt via de cookievoorkeuren. U kan zelf bepalen of u deze soort cookies wil
accepteren of weigeren via de cookiebanner. Het weigeren van bepaalde cookies heeft tot gevolg
dat sommige functies op de website dan niet beschikbaar zullen zijn (zoals bijv. het weergeven
van dezelfde advertenties). Uiteraard, kan u de website blijven raadplegen voor informatie over
onze commerciële B2B aanbiedingen in het kader van licenties voor het uitzenden van
sportwedstrijden.
U kan uw cookievoorkeuren steeds wijzigen via uw cookievoorkeuren. Raadpleeg uw
browserinstellingen als u wil weten welke cookies op uw computer of mobiel apparaat zijn geplaatst

of als u cookies wenst te verwijderen. Via deze links kan u meer informatie vinden over hoe u dit
moet doen:
Firefox
Firefox (mobiel)

Chrome
Chrome (mobiel)

Safari
Safari (mobiel)

Internet Explorer
Microsoft Edge

Updates
Deze Cookie Policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd voor zover toegelaten conform de
toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website heeft u steeds toegang
tot de meest actuele versie.
Contact
In geval u vragen heeft over het gebruik van cookies op de website, kan u steeds met ons contact
opnemen per e-mail b2b@elvensports.be.

