LA ROCHE POSAY
COOKIE-TABEL

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) worden
opgeslagen als u op het internet surft, dus ook op websites van L’Oréal Group. Ga voor meer
informatie naar de volgende link: http://www.aboutcookies.org.

UITSCHAKELEN VAN COOKIES
Om cookies te activeren of uit te schakelen kunt u eenvoudig de instellingen van uw browser
aanpassen. Maak indien nodig gebruik van de Help-functie van uw browser.
Veel cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid of de functionaliteit van websites/apps
te verbeteren; daarom kan het uitschakelen van cookies ertoe leiden dat u bepaalde delen van onze
websites/apps, zoals uiteengezet in onderstaande Cookie-tabel, niet meer kunt gebruiken.

SOORT COOKIE

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt
noodzakelijke
cookies

ROL

NAAM COOKIE

Noodzakelijk voor het
functioneren van de
website. Ze worden
doorgaans alleen geplaatst als reactie op
door u verrichte handelingen die op een
verzoek om een dienst
neerkomen, zoals het
instellen van uw
privacy-voorkeur, het
inloggen en het invullen van formulieren.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
SC_ANALYTICS_GL
OBAL_COOKIE

WAT GEBEURT ER
ALS IK ZE NIET
ACTIVEER ?
Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden.
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Functionele Cookies

Functionele
cookies

Om de functionaliteit
en personalisatie van
de website te verbeteren.
Ze kunnen door ons
worden geplaatst of
door derden wier
diensten wij aan onze
webpagina’s hebben
toegevoegd.

Sessiecookies

Sessie-cookies stellen
de website die u
bezoekt in staat om
uw surfgedrag te
onthouden, zodat u
niet om informatie
gevraagd wordt die u
al aan de site hebt
gegeven.

lo.v.liveperson.net
: LPSessionID, LPVis
itorID, LPSIDnnnnnnnn, LPCKEYnnnnn, LPVID
where-tobuy.co: __utmz, __
utmt_UAnnnnnnnn, __utmb
, __utmc, __utma

Sommige van deze
diensten, of al deze
diensten, functioneren mogelijk niet
goed.

ASP.NET_SessionId

Telkens wanneer u
een nieuwe webpagina opent zal de
server waarop deze
pagina is
opgeslagen u als
een totaal nieuwe
bezoeker
behandelen.

Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.
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Social mediacookies

Targeting en advertentie-cookies

Advertentiecookies



Om onze content
met uw vrienden
en netwerken te
delen door middel
van een serie
social mediadiensten die we
aan de site hebben toegevoegd
 Om onze pagina’s
te bezoeken/liken
door middel van
dergelijke social
media.
Ze kunnen uw browser
ook op andere sites
volgen en een profiel
van uw interesses
opstellen. Dit kan
invloed hebben op de
content en boodschappen die u ziet op
andere websites die u
bezoekt.

Deze verzamelen data
om u gepersonaliseerde advertenties te
tonen. Ze maken het
ook mogelijk om
grenzen te stellen aan
het aantal boodschappen die u getoond
worden. Deze cookies
stellen ons ook in
staat om de resultaten
van onze advertentiecampagnes te meten,
bijvoorbeeld welke
sites u bezocht voor
de onze.

cdn.syndication.twi
mg.com: lang
Below you will find
links to these social
network policies :
Facebook https://w
ww.facebook.com/
about/privacy/
https://www.faceb
ook.com/help/cook
ies
Google
+ http://www.goog
le.com/intl/fr/polici
es/privacy/
Twitter https://sup
port.twitter.com/ar
ticles/20170518utilisation-descookies-et-destechnologiessimilaires-partwitter
Pinterest https://a
bout.pinterest.com
/en/terms-service

Mogelijk kunt u
deze instrumenten
niet gebruiken of
zien, of gebruiken
om onze pagina’s te
bezoeken/liken.

• U zult geen
reclameboodschappen van ons
ontvangen, en zult
daarom mogelijk
niet kunnen profiteren van speciale
aanbiedingen voor
onze leden.
• Of het kan zijn
dat de inhoud van
de advertentie niet
gepersonaliseerd
wordt. U ontvangt
dan een voor u
minder aantrekkelijke aanbieding.
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Targeting
cookies

Om onze
advertentiepartners in
staat te stellen om een
profiel van uw
interesses samen te
stellen en u relevante
advertenties op
andere sites te tonen.

Analytics en prestatie-cookies

Deze werken door
middel van unieke
identificatie van uw
browser en apparaat.

icxid
facebook.com: dat
r, x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID,
HSID, demographic
s, VISITOR_INFO1_L
IVE, PREF, APISID, S
SID, LOGIN_INFO, Y
SC, SAPISID
twitter.com: auth_
token, twll, lang, __
utmz, secure_sessi
on, guest_id, __ut
ma, remember_che
cked, remember_c
hecked_on, __utm
b,

U krijgt nog wel
advertenties op de
sites
van
onze
partners, maar geen
gerichte.

Analytics
cookies

Om het aantal
bezoeken aan een
pagina en verkeersbronnen te tellen,
zodat we de prestaties
van onze site kunnen
meten en verbeteren.
We maken hierbij
gebruik van een dienst
van Google Analytics.

_dc_gtm_UA744282481, _dc_gtm_UA22588495-1
google.co.uk: SAPI
SID, HSID, SID, PRE
F, NID, SSID, APISID

We zullen de
prestaties van onze
site niet kunnen
bewaken en meten,
hetgeen kan leiden
tot het aanbieden
van een kwalitatief
minder goede
ervaring.

Prestatiecookies

Om het aantal
bezoeken en
verkeersbronnen te
tellen, zodat we de
prestaties van onze
site kunnen meten en
verbeteren. Om te
weten welke pagina’s
het meest en het
minst populair zijn en
te zien hoe bezoekers
op de site navigeren.

lpTestCookiennnnn
nnn,
__olapicU,
_ga
lpcdn.lpsnmedia.n
et: lpTestCookienn
nnnnnn
switchthelook.com
: __utmc, __utmz,
__utma, __utmt, _
_utmb

We zullen niet
weten wanneer u
onze site bezocht
heeft en niet de
prestatie van de site
kunnen bewaken,
hetgeen kan leiden
tot het aanbieden
van een kwalitatief
minder goede
ervaring.
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