Cookie Statement Chickslovefood
In dit Cookie Statement leggen we uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en
waarom we deze cookies gebruiken.
Het gebruik van cookies kan leiden tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals je
IP-adres. In ons Privacy Statement vertellen we hoe wij om gaan met jouw persoonsgegevens
en daarin staat ook beschreven hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen.
Voor meer informatie, vragen of klachten vragen we je contact met ons op te nemen op:
info@chickslovefood.com.
Wat zijn cookies?
Als foodlover heb je wellicht een ander idee bij een ‘cookie’. Een cookie is naast een heerlijk
koekje, ook een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld
jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie
opgeslagen over jou, jouw bezoek aan onze website en over het device (je smartphone, tablet
e.d.) waarmee je onze website bezoekt.
Chickslovefood plaatst zelf cookies (first party cookies), maar ook andere partijen kunnen dit
doen (third party cookies).
Sommige cookies zijn noodzakelijk om te plaatsen, zodat onze website goed werkt. Deze
noodzakelijke cookies worden ook wel functionele cookies genoemd. Daarnaast gebruiken
we analytische cookies. Via deze cookies krijgen wij inzicht in de manier waarop je onze
website gebruikt. Hierdoor kunnen wij de website en onze diensten nog meer afstemmen op
waar onze foodies behoefte aan hebben en je zo een optimale website-ervaring bieden.
Onze website maakt daarnaast voor advertentiedoeleinden gebruik van tracking cookies
(marketing en social media cookies). Tracking cookies kunnen ook bij een bezoek aan een
andere website worden uitgelezen. Hierdoor kunnen derde partijen een profiel met informatie
over je opbouwen om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien.
Wil je meer lezen over cookies? Neem dan bijvoorbeeld eens een kijkje op deze website van
de Consumentenbond.
Wanneer plaatsen wij cookies?
Bij jouw eerste bezoek aan onze website, krijg je een melding waarin we vragen of en welke
niet-noodzakelijke cookies je wil accepteren. De noodzakelijke cookies kunnen niet worden
geweigerd. Wij plaatsen een cookie om je cookievoorkeuren te kunnen onthouden.

In de tabellen hieronder zie je welke cookies wij precies gebruiken, door welke partijen de
cookies worden geplaatst, waarom we een bepaalde cookie plaatsten (“Doel”) en hoelang de
cookie op jouw device blijft staan.
Noodzakelijke cookies
Wij gebruiken de volgende noodzakelijke cookies.
Cookie naam
gdprVendorList

Partij
Chickslovefood

Consent

YouTube
LLC
(dochteronderneming
van Google LLC)
Youtube-nocookie

Consent

test_cookie

DoubleClick (Google
LLC)

Doel
Deze cookie wordt gebruikt om te weten welk
type cookie de gebruiker heeft geselecteerd.
Het bijhouden of en welke cookies een
gebruiker heeft geaccepteerd.

Duur
Permanent

Deze cookie wordt gebruikt om te weten of de
gebruiker de marketing cookies heeft
geselecteerd. Deze cookie is noodzakelijk
voor compliance met privacy regelgeving.

2 jaar

Deze cookie wordt gebruikt om te checken of
de browser de cookies ondersteunt.

1 dag

2 jaar

Analytische cookies:
Wij gebruiken de volgende analytische cookies:
Cookie naam
_ga

Partij
Chickslovefood

_gid

Chickslovefood

_gat

Chickslovefood

collect

Chickslovefood

Doel
Google Analytics-cookie wordt gebruikt om het
gedrag van de gebruikers op onze website te
analyseren, waardoor wij de website en onze
diensten kunnen blijven verbeteren. De details
kan
je
vinden
op
Google:
https://developers.google.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/cookieusage
Google Analytics-cookie om gebruikers te
onderscheiden. De details kan je vinden op
Google:
https://developers.google.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/cookieusage
Google Analytics-cookie wordt gebruikt om het
gedrag van de gebruikers op onze website te
analyseren en de zoek snelheid;, waardoor wij de
website en onze diensten kunnen blijven
verbeteren. De details kan je vinden op Google:
https://developers.google.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/cookieusage
Deze cookie registreert een unieke ID die wordt
gebruikt om gegevens over het apparaat en het
gedrag van de bezoeker te genereren en traceert
de bezoeker op verschillende apparaten.

Duur
2 jaar

1 dag

2 jaar

Sessie

Zoals hierboven in de tabel aangegeven gebruiken wij Google Analytics van Google LLC
(“Google”). Via Google Analytics krijgen we inzicht in de wijze waarop onze website wordt
gebruikt. Het gaat daarbij om gebruikersstatistieken zoals het aantal verschillende bezoekers,
de pagina’s die veel bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek. Hiervoor worden
persoonsgegevens, zoals je IP-adres, informatie over het device dat je gebruikt (device
identifiers), cookie identifiers en client identifiers verwerkt. We gebruiken Google Tag Manager
om cookies en scripts te plaatsen en te beheren.
We volgen de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat we Google hebben geïnstrueerd om de
laatste drie cijfers van jouw IP-adres te verwijderen (zodat het moeilijk is om het IP-adres te
herleiden tot een specifieke bezoeker) en dat we de standaardinstellingen om data met
Google te delen, hebben uitgeschakeld.
Daarnaast hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We maken geen
gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De
beperkte informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google,
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Social media cookies (marketing en tracking cookies)
Als je een van onze YouTube videos bekijkt, dan worden bepaalde cookies geplaatst door
YouTube. YouTube kan deze informatie verzamelen via deze cookies en gebruiken voor
reclamedoeleinden. Als je dit niet wilt, dan heb je de optie om deze cookies niet te accepteren.
Chickslovefood adviseert je om zorgvuldig de daarvoor geldende privacy en cookie statement
te lezen.

Cookie naam
IDE

Partij
Double
Click
(Google LLC)

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube LLC

YSC

YouTube LLC

yt.innertube::nextId

YouTube LLC

Doel
Google Doubleclick cookie voor het
registreren en rapporteren van de
gebruiker na het bekijken van reclames
die worden gemaakt op de website van
Chickslovefood; hierdoor kunnen we
gerichte reclames aan de gebruiker
presenteren.
YouTube cookie die de bandbreedte van
gebruiker meet om te bepalen of de
nieuwe of de oude speler-interface wordt
gebruikt.

Cookie type en duur
1 jaar

YouTube cookie wordt door de
videoservice van YouTube ingesteld op
pagina's met embedded YouTubevideo's.
Registreert een unieke ID om statistieken
bij te houden van welke video's van
YouTube de gebruiker heeft gezien.

Sessie

179 dagen

Permanent

yt.innertube::requests

YouTube LLC

yt-remote-castavailable

YouTube LLC

yt-remote-cast-installed

YouTube LLC

yt-remote-connecteddevices

YouTube LLC

yt-remote-device-id

YouTube LLC

yt-remote-fast-checkperiod

YouTube LLC

yt-remote-session-app

YouTube LLC

yt-remote-sessionname

YouTube LLC

Registreert een unieke ID om statistieken
bij te houden van welke video's van
YouTube de gebruiker heeft gezien.
Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video.

Permanent

Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video.
Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video.
Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video.
Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video.

Sessie

Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video.
Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video.

Sessie

Sessie

Permanent

Permanent

Sessie

Sessie

Cookies verwijderen
Op onze website kan je via de knop “Cookieinstellingen” je cookievoorkeuren op elk moment
aanpassen. Je vindt daar ook een overzicht van alle derde partijen die jouw gegevens
verwerken en kan je per partij het delen van jouw gegevens in- of uitschakelen.
Ook kan je via je browserinstellingen cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies
weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen. Bekijk de cookie-instellingen die
beschikbaar zijn in jouw specifieke webbrowser(s) voor meer informatie. De onderstaande
links brengen je rechtstreeks naar de handleidingen van veelgebruikte browsers:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari en je vindt hier meer specifieke informatie voor uw Apple apparaten.
Opera
Ook kan je, indien je niet wil dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld
en gebruikt, de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies kun je ook vinden bij de
Consumentenbond, via Consuwijzer en via http://www.youronlinechoices.eu/.
Wanneer je ervoor kiest om de cookies te verwijderen, zullen we je bij een volgend bezoek
aan de website opnieuw vragen om je cookievoorkeuren aan ons kenbaar te maken.
Wijzigen van Cookie Statement
Het kan zijn dat wij dit Cookie Statement wijzigen of updaten. Dit Cookie Statement is het
laatst gewijzigd op: December 8, 2021.

###

