Cookieverklaring
Legal Mumbo Jumbo

Cookieverklaring voor MyAlbum
Dit is de Cookieverklaring voor MyAlbum, bereikbaar vanaf https://myalbum.com/nl/juridisch
waar ook onze privacyverklaring en algemene voorwaarden te vinden zijn.

Wat zijn cookies
Zoals gebruikelijk bij de meeste professionele websites maakt MyAlbum gebruik van cookies,
dat is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie zij verzamelen, hoe wij cookies gebruiken en waarom we ze soms nodig hebben. We zullen ook vertellen hoe u kunt vookromen
dat deze cookies worden opgeslagen; dit kan echter gevolgen hebben voor het gebruikersgemak of zelfs delen van de site onbruikbaar maken.
Voor meer algemene informatie over cookies zie de Wikipedia-artikel over HTTP Cookies.

Hoe gebruikt MyAlbum cookies
Wij gebruiken cookies om verschillende redenen zoals hieronder beschreven. Helaas ontbreken er breed gedragen conventies waarin geregeld wordt hoe gebruikers cookies kunnen
uitschakelen zonder dat dit invloed heeft op het gebruikersgemak en de werking van sites.
MyAlbum biedt daarom drie verschillende privacy niveaus aan in de cookie-instellingen.

Het uitschakelen van cookies
MyAlbum biedt u drie verschillende privacy niveaus in de cookie-instellingen. U kunt ook de
instellingen van uw browser aanpassen om te voorkomen dat cookies opgeslagen worden
(voor instructies hiervoor verwijzen we u naar de helpfunctie in uw browser. Wees ervan bewust dat het uitschakelen van cookies in de browser de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt zal beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies zal uw toegang tot
bepaalde functies en onderdelen van sites beperken. We raden u dan ook aan onze cookie-instellingen te gebruiken en niet de cookies in uw browser voor alle sites uit te schakelen in de
instellingen van uw browser.

Cookies die wij plaatsen
Account gerelateerde cookies
Bij het aanmaken van een account plaatsen we cookies voor het beheer van het registratieproces en de algemene werking van de site.
Inloggen gerelateerde cookies
Nadat u bent ingelogd plaatsen we een cookie zodat de site dit onthoudt als je naar
een andere pagina op MyAlbum toegaat. Deze cookies worden gewist wanneer u zich
afmeldt.

Cookies van derden
MyAlbum maakt gebruik van cookies die worden aangeboden door vertrouwde derde partijen. In de volgende sectie vindt u informatie over die cookies van derden die wij gebruiken..
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest voorkomende en
vertrouwde analytics oplossingen op het web. We gebruiken deze dienst om te begrijpen
hoe u de site gebruikt en te leren op welke manieren wij uw ervaring kunnen verbeteren.
Deze cookies houden bijvoorbeeld bij hoe lang u welke pagina’s op onze site bezoekt,
met deze informatie weten we welke informatie wel en mogelijk niet interessant voor u
was. Het helpt ons om in de toekomst aantrekkelijke producten voor u te blijven maken.
MyAlbum verkoopt online en fysieke producten. Het is dan ook van groot belang om
inzicht te krijgen in hoeveel van onze bezoekers daadwerkelijk tot een aankoop overgaan. Deze cookies helpen ons om dit gedrag te volgen. Met deze informatie kunnen we
nauwkeurig zakelijke voorspelling doen en een strategie uitstippelen waarmee we onze
promotie-/ productiekosten zo laag mogelijk kunnen houden. Door op deze manier onze
kosten te beperken kunnen we de best mogelijke prijs bieden voor onze producten.

MyAlbum cookies

Doel

Levensduur

UserID / identificatie

Authenticatie en het identificatie van gebruikers
zowel client-side als server-side

90 dagen - 2 jaar

Taal

Gebruikt om te onthouden welke taal voorkeur
van de gebruikers

1 jaar

SessionID

PHP standaard sessie-id, gebruikt om
cookiegegevensop te slaan

90 minuten

Account / inloggen

Inschrijven, inloggen, algemene administratie

Tijdenssessie

Cookies van derden

Doel

Aanvullende informatie

Levensduur

Facebook

Advertising doeleinden

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

4 maanden

Google (NID)

Reclamedoeleinden

https://policies.google.
com/technologies/types

11 maanden

Google (_gali)

Het land van een gebruiker achterhalen

30 seconden

Google (_ga)

Wordt gebruikt om
gebruikers te onderscheiden. Het request
rate te reguleren. Het
aantal eerdere bezoeken
en tijdstippen onthouden (Bezoeker verkeer,
bronnen) en het begin
en einde van een sessie
te bepalen. Daarnaast
word de cookie gebruikt
om op bezoekersniveau
aangepaste variabelen
te onthouden.

2 jaar

Google (_gat)

Verzoekratio (request rate) reguleren

1 minuut

Google (_gid)

Onderscheid gebruikers

24 uur

Zopim

Aanbieden chat support
mogelijk maken.

https://developers.
google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.zopim.com/
privacy

1 jaar

Meer informatie
Hopelijk heeft dit document meer duidelijkheid gegeven over de wijze waarop wij cookies
gebruiken. Zoals eerder vermeld, het is beter om niet in de browserinstellingen cookies uit te
schakelen omdat dit in veel gevallen het gebruiksgemak van sites negatief zal beinvloeden.
In sommige gevallen kan het er zelfs toe leiden dat bepaalde functies niet meer naar behoren
werken, het beste kun je gebruik maken van de mogelijkheid die wij bieden om voor MyAlbum
je privacyniveau in te stellen in de cookie-instellingen.
Wilt u meer informatie of zijn er nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via het kanaal van uw keuze:
E-mail: support@myalbum.com
Raadpleeg onze FAQ: http: // support.myalbum.com
Bel of chat met ons: https://myalbum.com/support
Telefoon: +31 (0) 85-8883 697

