PRIVACY POLICY AMBER, SPECIFIC COOKIE OVERVIEW

Hieronder treft u een overzicht aan van de op de Website gebruikte cookies. Hierbij is
aangegeven door wie deze worden geplaatst, voor welk doeleinde en hoelang ze worden
gebruikt. Wij willen u er hierbij op wijzen dat het, ondanks onze inspanningen daartoe,
mogelijk is dat onderstaand overzicht niet helemaal volledig is.

Below you will find an overview of the cookies used on the Website. We have
indicated by whom the cookies are placed, for what purpose and for how long they
are used. We would like to point out that in spite of our efforts, it is possible that
the overview below is not entirely complete.

Analytische Cookies:

Analytical Cookies:

Naam Cookie
_ga

Geplaatst door
Google Analytics

Waarvoor gebruikt
Deze cookie zorgt
ervoor
dat
wij
informatie
kunnen
verzamelen
over
unieke gebruikers van
onze Website zodat
wij inzicht krijgen in
de delen van onze
Website die het meest
bezocht worden

Duur
2 jaar

_gat

Google Analytics

Deze cookie wordt
gebruikt
om
de
verzoeksnelheid
te
vertragen

1 minuut

Deze cookie zorgt
ervoor dat wij het
aantal
unieke
gebruikers van onze

24 uur

_gid

Google Analytics

Cookie name
_ga

Placed by
Google
Analytics

_gat

Google
Analytics

_gid

Google
Analytics

Purpose
This
cookie
enables us to
gather
and
collection
information about
the users of our
Website so that
we gain insight
into the parts of
our Website that
are
most
frequently visited
This cookie is
used to throttle
the request rate

Duration
2 years

This cookie is
used
to
distinguish
the

24 hours

1 minute
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Website
kunnen
identificeren
ajs_user_id

Amber

Het identificeren van
individuele
websitegebruikers

1 jaar

ajs_group_id

Amber

Het identificeren van
gebruikersgroepen

1 jaar

mp_[digits]_mixpanel

Mixpanel

Het bijhouden van
surfgedrag op onze
website

1 jaar

number of unique
users
of
our
Website
Identification of
individual website
users

ajs_user_id

Amber

1 year

ajs_group_id

Amber

Identification
user groups

of

1 year

mp_[digits]_mixpanel

Mixpanel

Tracking behavior
on the website

1 year

Session cookies:

Sessie cookies:
Naam Cookie

Geplaatst door

Waarvoor gebruikt

Duur

PHPSESSID

Amber

Het onthouden van de
invulvelden tijdens het
inloggen en tijdens
het
inschrijvingsproces

Gedurende
sessie

Versie
Dit overzicht is voor het laatst gewijzigd op 18 januari 2019.

de

Cookie name

Placed by

Purpose

Duration

PHPSESSID

Amber

This cookie is used
to remember the
data of the entry
fields during login
and making of a
reservation

For the duration
of the session

Version
This overview was last amended on 18 January 2019.

Amber Nederland B.V.., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65625242, gevestigd aan de Zwaanstraat 31D, 5651 CA te Eindhoven

