WELKE COOKIES EN ANDERE TOOLS WORDEN GEBRUIKT OP
WWW.BPOSTBANK.BE, DE MOBILEBANKING APP EN DE SITE
VOOR ONZE ONLINE SEMINARIES?

Hierna vindt u de belangrijkste cookies en andere tools die wij gebruiken en de functie
ervan.
Bij het inloggen op de website van bpost bank kunt u kiezen welke soorten cookies u wilt
gebruiken via de aankruisvakjes. Als u het keuzevenster gewoon sluit, betekent dat
automatisch dat u alleen essentiële cookies toestaat. De twee andere soorten cookies
worden dan niet op uw computer gedownload.
Tools die werken als cookies worden ook opgeslagen op uw mobiele apparaat wanneer u
onze MOBILEbanking app gebruikt. Ze zijn essentieel en worden automatisch gedownload
op uw mobiele apparaat.
We gebruiken ook cookies op de website van het bedrijf Company Webcast B.V. om u de
beste online seminarie-ervaring te bieden.

Lijst van de essentiële cookies
Website
Naam

Derde

Vervaldatum

Doel

TS01xxx

Intern

Websessie (bij het
sluiten van de
browser)

Beveiliging van de website

LBID

Intern

Websessie (bij het
sluiten van de
browser)

Beheer van het webverkeer

JSESSIONID

Intern

Websessie (bij het
sluiten van de
browser)

Identifier van de sessie op de server

anonymousUser
Id

Intern

Websessie (bij het
sluiten van de
browser)

Technische identifier voor anonieme sessies

popCookies

Intern

Totdat
gebruiker
verwijdert

de
het

Geeft aan of de banner met het cookiebeleid
werd getoond

ucrLoginName

Intern

Totdat
gebruiker
verwijdert

de
het

Abonnementnummer
van
(gebruikt voor de login)

ucrCardNumber

Intern

Totdat
gebruiker
verwijdert

de
het

Kaartnummer van de gebruiker (gebruikt voor
de login)
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de

gebruiker

/BB/XXXX

Intern

Bij het uitloggen
uit PC banking

Voor de werking van PC banking (bevat de
noodzakelijke informatie voor de transacties)

language

Intern

Bij het uitloggen
uit PC banking

Taalcode van de gebruiker

listIndicatif

Intern

Totdat
gebruiker
verwijdert

Telefooncodes

listNotification

Intern

Na 3 seconden of
wanneer
de
gebruiker klikt

Lijst van de te tonen meldingen

listLegalHoliday
s

Intern

Totdat
gebruiker
verwijdert

Lijst van de wettelijke vakantiedagen

SECTOKEN

Intern

Websessie (bij het
sluiten van de
browser)

Beveiliging van de website

aLDZFVlT7wIjS
w3lDp7uPA==

Intern

Websessie (bij het
sluiten van de
browser)

Identifier van de sessie (versleuteld)

lastStartTimeOu
t

Intern

Websessie (bij het
sluiten van de
browser)

Timestamp van de laatste activiteit van de
gebruiker

_ga

Google

2 jaar

Maakt het mogelijk om de anonieme
bezoeken aan de webpagina's te tellen
(afgezwakte versie van Google Analytics) om
het bezoekersvolume van de servers te
beheren

_gid

Google

24 uur

Maakt het mogelijk om de anonieme
bezoeken aan de webpagina's te tellen
(afgezwakte versie van Google Analytics) om
het bezoekersvolume van de servers te
beheren

_gat
or
_dc_gtm_<prop
erty-id>

Google

1 minuut

Overbelasting
(prestatie)

Derde

Vervaldatum

Doel

Google

Totdat u de app
verwijdert

Meldingen beheren.

de
het

de
het

van

de

App. MOBILEbanking
Naam

Firebase
Instance Id
Service :
Cloud
Messaging
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website

vermijden

Firebase
Instance Id
Service :
Analytics
Firebase
Instance Id
Service :
Crashlytics

Google

Totdat u de app
verwijdert

Anonieme
genereren.

gebruiksstatistieken

Google

Totdat u de app
verwijdert

De gebeurtenissen die hebben geleid tot
een onderbreking van de werking van het
app identificeren.

Site van Company Webcast
Naam

Derde

Vervaldatum

Doel

_ga

Google

6 maanden

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
(afgezwakte geanonimiseerd versie van
Google Analytics)

_gid

Google

24 uren

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
(afgezwakte geanonimiseerd versie van
Google Analytics)

anonymousTok
en

Company
Webcast

1 jaar

Gebruikt om de gebruiker te verbinden

Bestanden
voor online
seminariedraaien
_hssrc
_hstc
_fbt
_hjid
_hjTLDTest
_lfa
ajs_anonymou
s_id
hubspotutk

Company
Webcast

1 jaar

Beheer van de functionaliteiten van de
online
seminarie
(afwikkelen,
participatie, enz.)
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Lijst van de personaliseringscookies
Derde

Naam

Vervaldatum

Doel

adserver.adtech
.de

Produpress

90 dagen

Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen
in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we
u dus producten voorstellen die passen bij de
bezochte pagina's.

pixels.dsp.thead
tech.com

AdUx

30 dagen

Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen
in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we
u dus producten voorstellen die passen bij de
bezochte pagina's.

ad.360yield.com

Pebblemedi
a

30 dagen

Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen
in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we
u dus producten voorstellen die passen bij de
bezochte pagina's.

doubleclick.net

Skynet

30 dagen

Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen
in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we
u dus producten voorstellen die passen bij de
bezochte pagina's.

lqm.io

Ligatus

60 dagen – 360
dagen

Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen
in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we
u dus producten voorstellen die passen bij de
bezochte pagina's.

api.immo.vlan.b
e

Immovlan

90 dagen

Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen
in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we
u dus producten voorstellen die passen bij de
bezochte pagina's.

doubleclick.net_
1

Double
Click
Floodlight

30 dagen

Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen
in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we
u dus producten voorstellen die passen bij de
bezochte pagina's.

Er kunnen ook bepaalde 'tags' (floodlights) worden gebruikt. Die veranderen regelmatig
naargelang de campagnes.
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Lijst van de optimaliseringscookies
Derde

Naam

Vervaldatum

Doel

_gac_<propertyid>

Google

90 dagen

Bevat informatie over marketingcampagnes.
Als het cookie is ingeschakeld, kan AdWords
het lezen en een passende reclame tonen.

doubleclick.net_2

Double
Click
Floodlight

30 dagen

Acties tellen en opslaan, zoals de aanvraag van
een afspraak, en u zo relevant mogelijke
reclame tonen.
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