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1. Inleiding 
 
Welkom bij de uitgebreide versie van de cookieverklaring van CNV Vakcentrale. Hierin vind je in detail informatie 

over de cookies die (eventueel) op de website van CNV Vakcentrale worden geplaatst op jouw apparaten. Dit 

kunnen apparaten zijn als computers, smartphones, tablets en laptops. 

CNV Vakcentrale maakt gebruik van cookies om je als bezoeker en lid een optimale dienstverlening en 
gebruikservaring te bieden. CNV Vakcentrale zal voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming vragen via 
de cookiebanner.  
 
Wat zijn cookies nu precies?  
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina of app op een pc, mobiele telefoon of tablet 
worden geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welk type gegevens een cookie 
verzameld, verschilt per soort cookie. Dit kunnen gegevens zijn die inzicht geven in de werking van de website, 
of gegevens die een bezoeker kunnen volgen voor bijvoorbeeld het laten zien van advertenties.  
 
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om analytische 
cookies, noodzakelijke/functionele cookies en marketing/tracking cookies.  
 
Hieronder bieden we je een overzicht van de cookies die door CNV Vakcentrale geplaatst worden. Alle cookies 
zijn weergegeven op basis van hun functie. Deze cookies worden weergegeven met de bewaartermijnen die door 
de cookies zelf gebruikt wordt.  
 

1.1 Analytisch 
Analytische cookies houden het bezoekersgebruik bij op de website. Met deze gegevens wordt het gedrag van 
bezoekers op de website bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan waar een bezoeker op klikt of hoeveel tijd er op 
een bepaalde pagina wordt besteed. Deze gegevens zijn dus allen bedoeld om in kaart te brengen hoe de website 
van CNV Vakcentrale functioneert, en waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo kan er ook door het gebruik van 
analytische cookies gemeten worden of een pagina wel goed werkt.  
 
Hieronder tref je een overzicht van de analytische cookies op de website van CNV Vakcentrale en wat deze 
cookies doen. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.  
 

Cookie Doel Opslagperiode 

_gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.   

1 dag 

_ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.   

2 jaar 

_gat Wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen  1 dag 

 

1.2 Marketing/tracking 
Marketing/tracking cookies worden gebruikt om gericht advertenties te tonen aan bezoekers van CNV 
Vakcentrale, bijvoorbeeld om op deze manier leden te werven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de website van 
CNV Vakcentrale hebt opgezocht, maar jij jezelf nog niet hebt ingeschreven. Het is dan mogelijk dat je op een 
andere website of op social media een advertentie tegen komt over het lid worden bij CNV Vakcentrale. Dit kan 
ook het geval zijn wanneer jij een term in een zoekmachine opzoekt die met CNV Vakcentrale te maken heeft. 
Deze advertentie kan ook verschijnen op basis van jouw (andere) internetgedrag. Hier worden ook cookies.  
 
Hieronder tref je een overzicht van de marketing/tracking cookies waar CNV Vakcentrale gebruik van maakt en 
wat deze cookies doen. Social media cookies worden hier ook weergegeven. Daarnaast wordt de opslagperiode 
weergegeven.   
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Cookie Doel Opslagperiode 

VISITOR_INFO1_LIVE Probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina's met 
geïntegreerde YouTube-video's.  

179 dagen 

YSC Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s de 
gebruiker op YouTube heeft gezien. 

Sessie  

Yt.innertube::nextld Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s de 
gebruiker op YouTube heeft gezien. 

Blijvend 

Yt.innertube::requests Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s de 
gebruiker op YouTube heeft gezien.  

Blijvend 

Yt-remote-cast-
installed 

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van 
ingesloten YouTube-video 

Sessie 

Yt-remote-connected-
devices 

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van 
ingesloten YouTube-video 

Blijvend 

IDE Wordt gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de 
websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken van of 
klikken op een van de advertenties van de adverteerder met als doel de 
doeltreffendheid van een advertentie te meten en om gerichte advertenties 
aan de gebruiker te presenteren.  

1 jaar 

Yt-remote-device-id Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van 
ingesloten YouTube-video 

Blijvend 

Yt-remote-fast-check-
period 

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van 
ingesloten YouTube-video 

Sessie 

Yt-remote-session-
app 

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van 
ingesloten YouTube-video 

Sessie  

Yt-remote-session-
name 

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van 
ingesloten YouTube-video  

Sessie  

Test_cookie  Wordt gebruikt om te controleren of de gebruikers browser cookies support 1 dag  

 
 

1.3 Overig 
Het kan zijn dat er op de website van CNV Vakcentrale cookies worden geplaatst die niet in één van de 

bovenstaande categorieën vallen. Dit kunnen cookies zijn die door een eerste of derde partij zijn geplaatst, 

maar niet direct de werking van de website, het analytische vermogen of de marketing beïnvloeden.  

Wij geven deze cookies hieronder weer. Samen met de opslagperiode.  

Cookie Doel Opslagperiode 

IDENT_USER_U5inwAEK Onbekend 1 jaar 

 
 
Heb je vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens. 

 
- Algemene e-mail: info@cnv.nl 

- Privacy e-mail: privacy@cnv.nl  

- Functionaris Gegevensbescherming: privacy@cnv.nl  

- Telefoon: 030 751 1001      

 

Laatste update: 28 -02-2021 
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