COOKIEVERKLARING CATAWIKI
249256284
Cookies en andere trackingtechnologieën kunnen op verschillende manieren worden gebruikt op onze
website en in onze app. Daarom vinden wij het belangrijk om u uit te leggen wat Cookies zijn en
waarom ze door Catawiki worden gebruikt. Lees de volgende informatie aandachtig zodat u begrijpt
hoe Catawiki Cookies gebruikt en wat uw opties zijn.
Met betrekking tot persoonsgegevens die worden verzameld, handelen we altijd in overeenstemming
met het Privacybeleid van Catawiki. Begrippen met hoofdletters worden gedefinieerd in de Algemene
voorwaarden.
1. Wat zijn Cookies?
Een Cookie is een kleine hoeveelheid data die in de browser van uw computer of op uw mobiele
apparaat is geplaatst. Cookies gebruiken verschillende technieken om gegevens te plaatsen op of om
gegevens te lezen van apparaten van gebruikers, zoals van uw computer, laptop, tablet of smartphone,
om u bijvoorbeeld te identificeren of uw voorkeuren op te slaan. De bekendste Cookies zijn kleine
(tekst)bestanden die op apparaten worden geplaatst en op een later tijdstip opnieuw kunnen worden
geïdentificeerd. We gebruiken ook andere trackingtechnieken, zoals javascripts, webbakens (tags)
(kleine blokjes code die op een webpagina, app of advertentie zijn geïnstalleerd en die bepaalde
informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt kunnen ophalen) of vingerafdrukken op
apparaten, mobiele identificatiemiddelen en tracking URL's. Al deze technologieën worden in deze
Cookieverklaring samen 'Cookies' genoemd. Aan het einde van deze Cookieverklaring vindt u meer
informatie over Cookies die we gebruiken en wat hun doel is.
2. Hoe lang blijven de Cookies van Catawiki actief?
De Cookies die we gebruiken variëren in levensduur. Een 'sessiecookie' verloopt wanneer u uw
browser sluit, terwijl een 'permanente cookie' gedurende een bepaalde periode op uw apparaat blijft
staan. Zie de tabel aan het einde van deze Cookieverklaring voor de specifieke bewaartermijnen. U
kunt wanneer u maar wilt alle Cookies uit uw browser verwijderen via de Cookie-instellingen in uw
browser. De locatie van deze instellingen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Gebruik de
zoekfunctie op de pagina met instellingen om ze te vinden of gebruik de helpfunctie in uw browser.
3. Welke Cookies gebruikt Catawiki?
We gebruiken zogenaamde First Party Cookies en Third Party Cookies. First Party Cookies worden
geplaatst en gelezen door Catawiki zelf. Third Party Cookies zijn Cookies die worden geplaatst en/of
gelezen door derden. We maken ook gebruik van zogenaamde Tracking-Cookies. Onze eigen First
Party Tracking Cookies worden uitsluitend gebruikt om uw surfgedrag op ons eigen Online Platform bij
te houden. Third Party Tracking-Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw surfgedrag bij te houden
op verschillende (andere) websites, niet alleen op ons Online Platform. We hebben geen controle over
dergelijke tracking en willen u daarom verwijzen naar het privacybeleid van de betrokken derde
partijen. In het tabel aan het einde van deze Cookieverklaring kunt u precies zien welke derden Third
Party Cookies op Catawiki plaatsen.
Functionele Cookies. Functionele Cookies zijn Cookies die noodzakelijk zijn om het gebruik van het
Online Platform of bepaalde functies mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld een Cookie die ervoor zorgt
dat u ingelogd blijft en niet voortdurend opnieuw hoeft in te loggen wanneer u op een link op het
Online Platform klikt. Deze Cookies worden onafhankelijk van uw toestemming geplaatst wanneer u het
Online Platform bezoekt of relevante functies gebruikt. We gebruiken functionele Cookies ook om:
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●
●
●
●
●

te controleren welk type account u heeft
te detecteren of u bent ingelogd
het type apparaat op te slaan dat werd gebruikt om het Online Platform te bezoeken
te controleren of de galerijweergave of de lijstweergave wordt gebruikt
te controleren of u op de veilinghomepage of het verzamelaarsportaal bent

Analytische- en onderzoekscookies. Deze Cookies leggen vast hoe onze bezoekers van het Online
Platform gebruikmaken. De informatie uit deze Cookies gebruiken we om het Online Platform te
analyseren en te bepalen hoe fouten op het Online Platform worden veroorzaakt. Sommigen van deze
Cookies worden onafhankelijk van uw toestemming geplaatst wanneer u Catawiki bezoekt,
bijvoorbeeld de Cookies die alleen geaggregeerde data verzamelen. Analytische- en
onderzoekscookies worden gebruikt voor het:
●
●
●
●
●
●

bijhouden van het aantal gebruikers op het Online Platform
bijhouden van de tijd die u besteedt op het Online Platform
volgen van de volgorde waarin u verschillende webpagina's bekijkt
beslissen welke onderdelen van het Online Platform moeten worden verbeterd
tonen van feedback-enquêtes
begrijpen wat voor soort gebruiker u bent

Voorkeuren Cookies. We gebruiken deze Cookies om te weten wat u leuk vindt en hoe u zich op het
Online Platform gedraagt. Op basis hiervan kunnen we u kavels tonen die het meest overeenkomen
met uw interesses. Om u gepersonaliseerde content op ons Online Platform te kunnen tonen,
gebruiken wij deze cookies om uw gedrag bij te houden en om het ID van de veiling op te slaan die u
heeft bekeken.
Commerciële Cookies. Deze Cookies worden gebruikt om advertenties die overeenkomen met uw
interesses op basis van uw gedrag op ons Online Platform weer te geven op websites van derden.
Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekeken naar welke kavels u heeft bekeken. Ook worden deze Cookies
gebruikt om bij te houden welke advertenties u al heeft gezien, zodat u niet steeds dezelfde te zien
krijgt, en om te controleren of u op een advertentie heeft geklikt.
Social Media Cookies. We willen onze gebruikers de mogelijkheid bieden om hun ervaringen met ons
Online Platform en Diensten op social media te delen. Om deze reden hebben we een aantal social
media-knoppen en opties op ons Online Platform geplaatst. Via deze knoppen en opties kunnen de
respectieve social media aanbieders Cookies plaatsen, die ze vervolgens kunnen lezen. Deze Cookies
zorgen ervoor dat:
● ingelogde gebruikers van geselecteerde social mediaplatformen content direct vanaf het
Online Platform kunnen delen
● gebruikers embedded video's van ons officiële YouTube-kanaal kunnen bekijken met gebruik
van de privacymodus van YouTube
4. Hoe kunt u het gebruik van Cookies controleren?
U kunt uw Cookie-instellingen beheren in de browser die u gebruikt. Volg de instructies van uw
browser om Cookies te accepteren, te verwijderen of te weigeren. Wees u zich ervan bewust dat onze
First Party Cookies een belangrijk onderdeel uitmaken van onze Diensten. Als u besluit deze niet te
accepteren, kan dit invloed hebben op de bereikbaarheid en functionaliteit van enkele van onze
functies die ons Online Platform gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk maken. Als u deze Cookies uitzet,
moet u bijvoorbeeld mogelijk bij elk bezoek opnieuw inloggen. Om Cookies van derden te beheren,
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kunt u de websites http://www.networkadvertising.org/ of http://www.youronlinechoices.com/
bezoeken. Met deze websites kunt u Cookies van specifieke derden blokkeren. Als u bepaalde
Cookies uitschakelt, ziet u mogelijk nog steeds online advertenties, maar die advertenties worden niet
afgestemd op uw interesses of voorkeuren.
5. Kan deze Cookieverklaring worden gewijzigd?
We kunnen deze Cookieverklaring wijzigen of aanvullen. We streven ernaar onze Cookie-informatie
up-to-date te houden, maar benadrukken dat Cookie-overzichten slechts momentopnamen zijn.
Vanwege de voortdurende innovatie van het Online Platform en het feit dat het internet en de
verschillende betrokken partijen voortdurend veranderen, is het mogelijk dat up-to-date Cookies en
Cookie-informatie niet altijd beschikbaar zijn in deze Cookieverklaring.
6. Contact
Voor vragen over deze Cookieverklaring en het gebruik van Cookies op ons Online Platform, kunt u
contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@catawiki.com.
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Naam Cookie

Cookie is
geplaatst door

Doel Cookies

Duur Cookies

Catawiki

cw_ab

catawiki

Analytisch en onderzoek

20 jaar

Catawiki

ab_first_visit

catawiki

Analytisch en onderzoek

sessie

Catawiki

_catawiki_session
_id1

catawiki

Functioneel

sessie

Catawiki

auction_view_mo
de

catawiki

Functioneel

1 jaar

Catawiki

authorization_tok
en

catawiki

Functioneel

10 jaar

Catawiki

device_type

catawiki

Functioneel

sessie

Catawiki

_catawiki_view

catawiki

Functioneel

sessie

Catawiki

logged_in

catawiki

Functioneel

10 jaar

Catawiki

show_closed_lots
_auction_id

catawiki

Functioneel

sessie

Catawiki

user_name

catawiki

Functioneel

10 jaar

Catawiki

disable_cookiebar

catawiki

Functioneel

10 jaar

Catawiki

dont_show_cooki
e_bar_again

catawiki

Functioneel

1 jaar

Catawiki

cto_lwid

catawiki

Functioneel

1 jaar

Catawiki

cw_recently_view
ed_categories

catawiki

Commercieel ,
voorkeuren

3 maanden

Catawiki

cw_recently_view
ed_lots

catawiki

Commercieel ,
voorkeuren

3 maanden

Catawiki

cw_sid

catawiki

Commercieel ,
voorkeuren

sessie

Catawiki

twitter_visitor_typ
e

catawiki

Commercieel ,
voorkeuren

sessie

Catawiki

criteo_visitor_typ
e

catawiki

Commercieel ,
voorkeuren

sessie

Catawiki

_dc_gtm_UA-528
9161-2

catawiki

Commercieel ,
voorkeuren

sessie

Catawiki

_dc_gtm_UA-528
9161-5

catawiki

Commercieel ,
voorkeuren

sessie

Catawiki

cwmu

catawiki

Commercieel ,
voorkeuren

1 jaar

Criteo

acdc

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

2 jaar

Criteo

eid

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

6 maanden

Criteo

evt

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

6 maanden

Criteo

sess

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

6 maanden
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Criteo

tk

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

sessie

Criteo

udc

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

6 maanden

Criteo

uei

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

14 dagen

Criteo

uic

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

6 maanden

Criteo

uid

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

1 jaar

Criteo

zdi

criteo.com

Commercieel ,
voorkeuren

6 maanden

Doubleclick

DSID

.doubleclick.net

Commercieel ,
voorkeuren

7 dagen

Doubleclick

IDE

.doubleclick.net

Commercieel ,
voorkeuren

2 jaar

Doubleclick

id

.doubleclick.net

Commercieel ,
voorkeuren

2 jaar

Facebook

locale

.facebook.com

Commercieel ,
voorkeuren, social media

15 maanden

Facebook

c_user

.facebook.com

Social media

15 maanden

Facebook

csm

.facebook.com

Social media

1 jaar

Facebook

datr

.facebook.com

Social media

15 maanden

Facebook

fr

.facebook.com

Social media

1 jaar

Facebook

lu

.facebook.com

Social media

1 jaar

Facebook

pl

.facebook.com

Social media

15 maanden

Facebook

s

.facebook.com

Social media

15 maanden

Facebook

sb

.facebook.com

Social media

15 maanden

Facebook

xs

.facebook.com

Social media

15 maanden

Google Analytics

_ga

catawiki

Analytisch en onderzoek

2 jaar

Google Analytics

_gid

catawiki

Analytisch en onderzoek

24 uur

Google Analytics

__gat

catawiki

Analytisch en onderzoek

1 minuut

Google Analytics

_gac_UA-5289161
1-1

catawiki

Analytisch en onderzoek

90 dagen

Google Analytics

AMP_TOKEN

catawiki

Analytisch en onderzoek

30 seconden tot 1
jaar

Hotjar

_hjClosedSurveyI
nvites

hotjar.com

Analytisch en onderzoek

1 jaar

Hotjar

_hjIncludedInSam
ple

hotjar.com

Analytisch en onderzoek

1 jaar

Hotjar

_hjDonePolls

hotjar.com

Analytisch en onderzoek

1 jaar

Hotjar

_hjMinimizedPolls

hotjar.com

Analytisch en onderzoek

1 jaar

Hotjar

_hjDoneTestersWi
dgets

hotjar.com

Analytisch en onderzoek

1 jaar

Hotjar

_hjMinimizedTest
ersWidgets

hotjar.com

Analytisch en onderzoek

1 jaar

Hotjar

_hjDoneSurveys

hotjar.com

Analytisch en onderzoek

1 jaar
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Ingenious
Technologies

catawikiamc

catawiki

Commercieel

1 jaar

New Relic

NREUM

newrelic.com

Analytisch en onderzoek

sessie

New Relic

NRAGENT

newrelic.com

Analytisch en onderzoek

sessie

New Relic

JSESSIONID

newrelic.com

Analytisch en onderzoek

sessie

Pinterest

_pinterest.cm

.pinterest.com

Social media

1 jaar

Usabilla

usbls

usabilla.com

Analytisch en onderzoek

sessie

Youtube

SID

.youtube.com

Commercieel

2 jaar

Youtube

GEUP

.youtube.com

Commercieel

1 jaar

Youtube

HSID

.youtube.com

Commercieel

2 jaar

Youtube

LOGIN_INFO

.youtube.com

Commercieel

2 jaar

Youtube

PREF

.youtube.com

Commercieel

2 jaar

Youtube

SAPISID

.youtube.com

Commercieel

2 jaar

Youtube

SID

.youtube.com

Commercieel

2 jaar

Youtube

SSID

.youtube.com

Commercieel

2 jaar

Youtube

VISITOR_INFO1_L
IVE

.youtube.com

Commercieel

1 jaar

Youtube

YSC

.youtube.com

Commercieel

sessie
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