Cookies Beleid
Dit cookies beleid is bedoeld om het gebruik van cookies op de website en de applicatie
van Phished te verduidelijken. Het beleid wordt ten minste elke 3 maanden intern
herzien.
De laatste wijziging is gemaakt op 03/01/2020.
This document can also be consulted in English at this link.
De website van Phished (https://phished.be) en de applicatie (https://app.phished.be) maakt
gebruik van cookies om u (als bezoeker of gebruiker) te onderscheiden van andere bezoekers
of gebruikers van onze website of applicatie.
Vanwege dit gebruik hebben we dit cookiebeleid opgesteld. Dit beleid helpt ons om u de best
mogelijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Dit beleid heeft alleen
betrekking op cookies die op deze website worden gebruikt. Als u meer wilt weten over ons
privacybeleid, kunt u dit hier vinden.
Uw acceptatie van dit beleid wordt geacht plaats te vinden bij het voortgezette gebruik van
onze website. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. U kunt ook bezwaar maken
tegen verdere verwerking van uw (persoons)gegevens.
Eventuele vragen, opmerkingen of bezwaren kunt u sturen naar privacy@phished.be.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bestaan uit meerdere letters en cijfers die wij na uw
goedkeuring in uw browser of op uw harde schijf opslaan. Deze cookies bevatten informatie
die wordt overgebracht naar uw harde schijf.
Er zijn verschillende soorten cookies die Phished gebruikt om u te identificeren of om de
prestaties te verbeteren:










Strikt noodzakelijke cookies: Wij gebruiken deze cookies om onze website te
beheren en te beveiligen. Wanneer u bijvoorbeeld inlogt op de applicatie, slaan we een
beveiligde cookie op om toegang te krijgen tot dit beveiligde gedeelte.
Analytische cookies (prestaties): Deze cookies worden gebruikt om het aantal
bezoekers te identificeren en te tellen. We gebruiken dit ook om te zien hoe bezoekers
zich op onze website verplaatsen bij gebruik ervan. Dit doen we om de werking van
onze website te verbeteren en slecht werkende pagina's te achterhalen.
Functionele cookies: We gebruiken deze cookies om terugkerende bezoekers te
herkennen. Dit stelt ons in staat om de inhoud die u ziet te personaliseren, u bij uw
naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld: uw taalkeuze).
Gerichte cookies: Deze cookies worden gebruikt om het bezoek aan onze website te
registreren. Meer bepaald de bezochte pagina's en de aangeklikte links. Deze
informatie wordt gebruikt om onze website (en eventuele reclame) relevanter te maken
voor uw interesses. Wij delen deze informatie met specifieke derden voor dit doel.
First-party cookies: Deze cookies zijn gebaseerd op de website die u bezoekt en
worden vaak gebruikt om de normale navigatie op de site te garanderen en te
vergemakkelijken en de functionaliteiten van de site in te schakelen. Ze worden
gebruikt om uw voorkeuren te onthouden (bijv. voorkeurstaal of -regio).



Third-party cookies: Deze cookies zijn gebaseerd op andere partijen dan de
websitebeheerder ("derden"). Ze worden vaak gebruikt om het online gedrag van
verschillende websites te volgen, zoals de cookies die door Google, Twitter en
Facebook worden geplaatst.

Waarom gebruikt Phished deze cookies?
We gebruiken deze cookies voornamelijk voor:





Om onze website en applicatie gebruiksvriendelijker te maken.
Om de snelheid van onze website te verbeteren.
Om de inhoud relevanter te maken voor uw behoeften.
Om ons in staat te stellen om bezoekers- of gebruikersgegevens op te slaan (zoals
hierboven beschreven op bijvoorbeeld uw harde schijf)

Hoe kan ik mijn cookie-instellingen beheren?
U kunt uw cookie-instellingen beheren in uw browser.
Opgelet: Het weigeren van functionele, analytische of noodzakelijke cookies kan een
negatieve invloed hebben op uw bezoek, omdat het de prestaties of functionaliteit kan
verminderen.
U kunt uw cookie-voorkeuren wijzigen door onderstaande handleidingen te volgen:






Internet Explorer
Safari
Chrome
Firefox
Opera

Welke cookies worden gebruikt die (persoons)gegevens verzamelen?
We hebben de cookies die we gebruiken hieronder opgesomd:
First-party cookies (https://phished.be / https://manage.phished.be /
https://static.phished.be / https://app.phished.be ):




Reden: Om de functionaliteit van de website te garanderen (bijvoorbeeld sessieinformatie).
Wat: Voorkeuren, gedrag en technische gegevens. Er worden geen gegevens
permanent opgeslagen die kunnen leiden tot uw persoonlijke identificatie.
Duur: Sommige cookies (op basis van een sessie) verlopen na elke sessie (in de
praktijk wanneer u de pagina of website sluit), en andere zijn permanent tot maximaal
1 jaar.



Specificatie:
Naam
pll_language

Domeinen
Phished.be

Duur
1 jaar

Reden
Dit stelt ons in
staat om uw laatste
gedefinieerde taal
te onthouden

cookielawinfocheckbox-necessary

Phished.be

1 jaar

Het onthouden van
de keuze van het
cookiebeleid voor
noodzakelijke
cookies

cookielawinfocheckbox-nonnecessary

Phished.be

1 jaar

viewed_cookie_policy Phished.be

1 jaar

lang

App.phished.be

1 maand

PHPSESSID

App.phished.be

Sessie

S_UID_C

App.phished.be

1 dag

TWFA

App.phished.be

30 minuten

TWFA_E

App.phished.be

30 minuten

Het onthouden van
de keuze van het
cookiebeleid voor
niet-noodzakelijke
cookies
Het onthouden van
het cookiebeleid.
Dit is een cookie
dat door Phished
wordt gebruikt om
de taalkeuze van
de
applicatiegebruiker
te onthouden.
This is a cookie
used by Phished to
remember active
sessions.
Dit is een cookie
dat door Phished
wordt gebruikt om
gebruikers van
applicaties te
identificeren.
Dit is een cookie
dat door Phished
wordt gebruikt om
gebruikers van
applicaties te
identificeren.
Dit is een cookie
dat door Phished
wordt gebruikt om
gebruikers van
applicaties te
identificeren.

Third party cookies (Hubspot):






Reden: Deze cookie monitort het gedrag van de bezoekers van de website en verkrijgt
technische identificatiegegevens om bekende contactpersonen efficiënt te herkennen
en te gebruiken in één-op-één verkoopgesprekken.
Duur: Sommige cookies (op basis van een sessie) verlopen na elke sessie (in de
praktijk wanneer u de pagina of website sluit), en andere zijn permanent tot een
maximum van 13 maanden.
Specificatie:
Naam
__hssrc

Domeinen
*.Phished.be

Duur
Sessie

__hssc

*.phished.be

30 minuten

__hstc

*.phished.be

13 maanden

Reden
Wanneer HubSpot
de sessiecookie
wijzigt, wordt deze
cookie ook
ingesteld om te
bepalen of de
bezoeker zijn
browser opnieuw
heeft opgestart. Als
deze cookie niet
bestaat wanneer
HubSpot de
cookies beheert,
wordt het
beschouwd als een
nieuwe sessie.
Deze cookie houdt
de sessies bij. Dit
wordt gebruikt om
te bepalen of
HubSpot het
sessienummer en
de tijdstempels in
het __hstc-cookie
moet verhogen.
Het bevat het
domein,
viewCount
(verhoogt elke
pageView in een
sessie) en session
start timestamp.
De belangrijkste
cookie voor het
opvolgen van
bezoekers. Het
bevat het domein,
utk, de initiële

__hs_opt_out



*.phished.be

13 maanden

tijdstempel (eerste
bezoek), de laatste
tijdstempel (laatste
bezoek), de huidige
tijdstempel (dit
bezoek) en het
sessienummer (in
stappen voor elke
volgende sessie).
Deze cookie wordt
door het opt-in
privacy beleid
gebruikt om te
onthouden dat de
bezoeker niet
opnieuw gevraagd
wordt om cookies
te accepteren.

Extra Informatie: Je kan meer over Hubspot lezen op volgende link (Privacy Policy /
Cookie Policy / Cookie Explainer).

Third-party cookies (Intercom):






Reden: Intercom is de applicatie die live chat biedt aan de diensten van Phished. De
betreffende cookies worden gebruikt om (terugkerende) bezoekers te identificeren om
eerdere gesprekken te volgen.
Wat: Phished heeft geen directe toegang tot de cookie-waarden, alleen tot de
resulterende gesprekken op de live chat software.
Duur: De cookies vervallen tussen 1 week en 9 maanden.
Specificatie:

Naam

Domeinen

intercom-id-*

*.phished.be

Duur
9 maanden

intercom-session-*

*.phished.be

1 week



Reden
Live chat-cookie wordt
gebruikt om de
bezoeker goed te
identificeren en te
onthouden.
Live chat om sessies
(van bezoekers) goed
te kunnen
identificeren.

Extra Informatie: Je kan meer lezen over Intercom op volgende link (Privacy Policy
/ Cookie Policy).

Third-party cookies (Cloudflare):


Reden: Cloudflare is een applicatie die Phished gebruikt om haar website en/of
applicatie te beschermen en te versnellen.





Wat: Phished heeft geen toegang tot de waarden die zijn opgeslagen in de individuele
cookies, alleen tot de resulterende statistieken.
Duur: De cookie vervalt na 1 maand.
Specificatie:

Naam

Domeinen

__cfduid

*.phished.be



Duur
1 maand

Reden
Deze cookie wordt
gebruikt om de
website sneller te
doen werken.

Extra Informatie: Je kan meer lezen over Cloudflare op volgende link (Privacy
Policy / Cookie Policy / Cookie Explainer).

Third-party cookies (Linkedin Insights Tag):







Reden: Profiel, gebruik van de website, gerichte reclamedoeleinden, bezoekers
worden herkend op basis van de informatie die beschikbaar is voor LinkedIn en die
zowel op onze website (technische identificatiegegevens en gedrag) als elders wordt
verzameld.
Wat: Phished heeft alleen toegang tot de resulterende statistieken, niet tot feitelijke
gegevensbronnen (opgeslagen cookies).
Duur: Sommige cookies (op basis van een sessie) vervallen na elke sessie (in de
praktijk wanneer u de pagina of website sluit), en andere zijn permanent tot een
maximum van 10 jaar.
Specificatie:

Naam
UserMatchHistory

Domeinen
*.phished.be,
linkedin.com
*.phished.be,
*.linkedin.com
*.phished.be,
*.linkedin.com

Duur
30 dagen

_guid

*.phished.be,
*.linkedin.com

3 maanden

li-oatml

*.phished.be,
*.linkedin.com

1 maand

li_fat_id

*.phished.be,
*.linkedin.com

1 maand

li_sugr
BizographicsOptOut

3 maanden
10 jaren

Reden
LinkedIn Ads ID
synchroniseren
Browser Identificatie
Token
Bepaal de opt-outstatus voor het
volgen van derden
Browser identificatie
token voor Google
Ads
Indirecte
identificatiecode van
het lid voor het
volgen van de
conversie,
retargeting en
analyse.
Indirecte
identificatiecode van
het lid voor het
volgen van de
conversie,

U
bcookie
bscookie
land
lidc


*.phished.be,
*.adsymptotic.com
*.phished.be,
*.linkedin.com
*.phished.be,
*.linkedin.com
*.phished.be,
*.linkedin.com
*.phished.be,
linkedin.com

3 maanden
2 jaren
2 jaren
Sessie
1 dag

retargeting en
analyse.
Browser Identificatie
Token
Browser ID cookie
Beveiligde Browser
Cookie
Stelt de standaard
taal in
Gebruikt voor
routering

Extra Informatie: Je kan meer lezen over LinkedIn op deze link. (Privacy Policy /
Cookie Policy / Cookie Explainer)

Third-party cookies (Facebook Pixel):





Reden: Profielbepaling, gebruik van de website, gerichte reclamedoeleinden.
Wat: Phished heeft geen toegang tot de gegevens die op de cookies zijn opgeslagen.
Wel hebben we toegang tot de statistieken die uit deze cookies voortvloeien.
Duur: Facebook cookies bevatten zowel sessiecookies als cookies die na maximaal 2
jaar verlopen.
Specificatie:

Naam
_fbp



Domeinen
*.phished.be

Duur
3 maanden

Reden
Deze cookie wordt
gebruikt om
(terugkerende)
bezoekers te
identificeren, te
gebruiken in
advertenties.

Extra Informatie: Je kan meer lezen over Facebook op deze link. (Privacy Policy /
Cookie Policy / Cookie Explainer).

Third-party cookies (Google, Google Analytics, Google Adwords):






Reden: Profielbepaling, diepgaande analyse van het gebruik van de website, gerichte
reclamedoeleinden, mensen worden herkend op basis van de informatie die
beschikbaar is voor Google en verzameld op onze website (technische
identificatiegegevens en gedrag) en elders.
Duur: Sommige cookies (op basis van een sessie) vervallen na elke sessie (in de
praktijk wanneer u de pagina of website sluit), en andere zijn permanent tot een
maximum van 2 jaar.
Specificatie:

Naam
_gat

Domeinen
*.phished.be

Duur
1 minuut

_ga

*.phished.be

2 jaren

_gid

*.phished.be

1 dag



Reden
Dit cookie wordt
gebruikt om de vraag
van bezoekers te
beperken als een
veiligheidsmaatregel.
Deze cookie wordt
gebruikt om
bezoekers te volgen
en te identificeren.
Dit wordt gebruikt
om de reis van de
bezoekers door de
website te volgen.

Extra Informatie: Je kan meer lezen over Google op deze link. (Privacy Policy /
Cookie Policy / Cookie Explainer). Je kan je uitschrijven van Google Tracking via
deze link.

Cookie Policy Aanpassingen
Deze policy kan op elk moment worden gewijzigd. U wordt direct na uw bezoek aan onze
website op de hoogte gesteld van deze wijzigingen.
Deze wijzigingen worden direct actief bij het bezoeken van de site en het accepteren van het
cookiebeleid. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken.
Contact informatie
Vragen of opmerkingen over dit beleid kunnen worden gericht aan privacy@phished.be.

