Particulier en zakelijk
Algemeen

Privacy & Cookiereglement
Overzicht cookies
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst. Wij kunnen u niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies.
Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u door middel van een pop-up venster, in ieder geval bij een
eerste bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming ook weer via de website intrekken. Daarnaast kunt u cookies verwijderen uit uw
browser of de instellingen van uw browser instellen naar uw persoonlijke voorkeuren. Voor andere cookies is geen toestemming nodig.
Hieronder staat een overzicht per website van RegioBank1 van de gebruikte cookies. Ook staat erbij waar we de cookies voor gebruiken en
bij welke dienst ze horen.
Site

Dienst

Omschrijving

Cookies

Functionele cookie om gekozen Zelfstandig

JSESSIONID

RegioBank.nl
Adviseur vast te leggen.
Google Analytics

Bezoekers statistieken

_ga

Google Tag Manager

Bezoekers statistieken en marketingdoeleinden.

_gat

n.v.t.

Functionele cookie om bezoekers van elkaar te

rb

Regiobank-adviseurs.nl
kunnen scheiden, t.b.v. bedanktschermen, inlog,
etc.
n.v.t.

Functionele cookie om te onthouden dat de

dn_rb_cookiewarn-dismissed

gebruiker de cookiewaarschuwing weg heeft
geklikt.
n.v.t.

Functionele cookie om bij te houden of de

dn_rb_cookie-disabled

gebruiker cookies heeft geaccepteerd of niet.
Visual Website

Analytische cookie om gebruikers in A/B

Optimizer

groepen in te delen tijdens A/B testing.

Google Analytics,

Analytische cookie om gebruikersgedrag binnen

Goolge Tag Manager

de site bij te houden.

Google AdWords

Tracking cookie om bij te houden dat een

_vwo_uuid_v2
_ga, _gat, _dc
remarketing

bezoeker de site heeft bezocht voor reclame
doeleinden.
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Site

Dienst

Omschrijving

Cookies

Trackingcode om bij te houden dat een bezoeker

N.v.t.

Dienst Omschrijving Cookies
Platform 161

de site heeft bezocht voor reclamedoeleinden
(remarketing).
Trackingcode voor reclamedoeleinden om

N.v.t.

gebruikersgedrag binnen de site bij te houden.
Voordebuurt.nl
N.v.t.

Cookie om inlogsessie van de gebruiker te

SSESS

registreren
N.v.t.

Functionele cookie om bij te houden of de

cookie-agreed-nl

gebruiker cookies heeft geaccepteerd of niet.
N.v.t.

Functionele cookie om vast te stellen of de

has_js

gebruiker Javascript gebruikt.
N.v.t.

Cookie om te registreren met welke social

hybridauth_last_provider

account is ingelogd om commentaar op de site te
plaatsen.
Google Analytics

Bezoekers statistieken

_ga

Google Tagmanager

Bezoekers statistieken en marketingdoeleinden.

_gat

Visual Website

Analytische cookie om gebruikers in A/B

_vwo_uuid

Optimizer

groepen in te delen tijdens A/B testing.

Twitter(tweet box)

Cookie om taal-setting te registreren

lang

Twitter(tweet box)

Cookie om metrics bij te houden

metrics_token

RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 16062338.

2

