Cookieverklaring Elycio
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers of de servers van derden teruggestuurd worden. Uw IP-adres wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan
de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Op enkele van onze websites maken wij gebruik van technieken van Datacollectief uit Nieuwegein die
informatie verzamelen over de zakelijke bezoekers van deze websites. De IP-adressen van een deel
van de Nederlandse organisaties die onze websites bezoeken, worden gekoppeld aan een database
met daarin bedrijfsgegevens. Datacollectief deelt de bedrijfsnamen en contactgegevens met Elycio.
De IP-adressen worden niet bewaard en uitsluitend de algemene zakelijke informatie van
ondernemingen worden verstrekt aan Elycio. Dus geen gegevens van natuurlijke personen. Daarmee
is adequaat rekening gehouden met de privacy.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
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Cookieoverzicht www.elyciotalen.nl
1P_JAR
Deze cookies van Google worden gebruikt om websitestatistieken en conversieratio’s te verzamelen.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
AID
Deze cookies van Google worden gebruikt om u relevantere advertenties te tonen op andere websites van
Google, zoals Youtube.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
APISID
Deze cookies van Google worden gebruikt om inzichtelijk te maken welke door Google ingezette media effectief
is. Op basis hiervan wordt met online mediapartners afgerekend.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 1 jaar maximaal na eerste sessie.
Type: analyse
CONSENT
Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
HSID
Deze cookies worden door Google gebruikt om gebruikersdata te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: sessie
Type: analyse
IDE
Deze cookies worden door Google gebruikt om gebruikers over het hele internet zo relevant mogelijke
advertenties aan te bieden.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 1 ½ jaar maximaal
Type: analyse
NID
Dit is een cookie van Google dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op
basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na sessie/update
Type: analyse
SAPISID
Deze cookie wordt door Google gebruikt gebruikt om te meten of bezoekers of advertenties klikken en de website
van de adverteerder bezoeken.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
SID
Deze cookie wordt door Google gebruikt gebruikt om te meten of bezoekers op advertenties klikken en de
website van de adverteerder bezoeken.
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Uitgever: Google AdWords
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
SIDCC
Deze cookie wordt gebruikt door Google om te meten of bezoekers of advertenties klikken en de website van de
adverteerder bezoeken.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
SSID
Deze cookie wordt gebruikt door Google om te meten of bezoekers of advertenties klikken en de website van de
adverteerder bezoeken.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
SnoobID
Dit cookie van Snoobi Analytics is een sessiecookie die wordt gebruikt om websitegebruik te monitoren. Dit
cookie verzamelt persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en registreert welke websites u bezoekt.
Uitgever: Snoobi Analytics
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
UULE
Een cookie van Google Analytics die wordt gebruikt om websitegebruik te monitoren en om u zo relevant
mogelijke informatie aan te bieden.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
-atuvc cookie
Een cookie van AddThis die wordt gebruikt om bij te houden op welke websites die gebruik maken AddThis een
bezoeker komt.
Uitgever: AddThis
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
_Ga
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: analyse
WP-settings-2
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de
werking van de site.
Uitgever: WordPress
Bewaartermijn: max. 1 jaar.
Type: analyse
_Gat
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om het aantal requests dat gemaakt wordt aan
doubleclick.net te minimaliseren. Deze cookie slaat geen enkele gebruikersinformatie op.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: geen
Type: analyse
_Gid
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
Uitgever: Google Analytics
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Bewaartermijn: 24 uur
Type: analyse
_gmb_ga_test
Deze cookies worden gebruikt door Google om advertenties aan te bieden die relevant voor u en uw interesses
zijn. Ook worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt beperkt blijft, en om de
effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Gebruikelijk worden ze geplaatst bij advertentienetwerken,
met toestemming van de eigenaar van de website.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
Wordpress_test-cookie
Wordpress gebruikt deze cookies wanneer u naveert naar de inlogpagina. De cookie wordt gebruikt om te
controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren.
Uitgever: WordPress
Bewaartermijn: totdat u uw browser afsluit.
Type: noodzakelijk
Zicmid
Elycio Talen gebruikt een chatmodule van ZOPIM op haar website. Deze cookies worden gebruikt om uw device
te identificeren gedurende bezoeken.
Uitgever: ZOPIM
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: noodzakelijk
WP-settings-time-2
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de
werking van de site.
Uitgever: WordPress
Bewaartermijn: max. 1 jaar.
Type: noodzakelijk
DV
Deze cookies worden door Google gebruikt voor het personaliseren van advertenties.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: max. 2 jaar.
Type: analyse
_icl_current_language
Cookies die worden gebruikt om de ingestelde taal juist weer te geven.
Uitgever: Wordpress
Bewaartermijn: max. 2 jaar
Type: noodzakelijk
Wfwaf-authcookie
Dit is een cookie die wordt gebruikt door de WordPress security plugin genaamd ‘Wordfence’. De cookie wordt
ingezet om gebruikers die proberen in te loggen te authentificeren.
Uitgever: Wordpress
Bewaartermijn: 1 dag
Type: noodzakelijk
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Cookieoverzicht www.elyciovertaalbureau.nl
NID
Dit is een cookie van Google dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op
basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na sessie/update
Type: analyse
_Gid
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: 24 uur
Type: analyse
_Gat
Een cookie die door Google Analytics wordt gebruikt om het aantal requests dat gemaakt wordt aan
doubleclick.net te minimaliseren. Deze cookie slaat geen enkele gebruikersinformatie op.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: geen
Type: analyse
uvts
Een cookie die gebruikt wordt door UserVoice om gebruikers van feedback te voorzien.
Uitgever: UserVoice
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: analyse
Snoobi / SnoobiID / Snoobi_rand / Snoop_test / Snoobisession
Deze cookies van Snoobi Analytics zijn cookies die worden gebruikt om websitegebruik te monitoren. Deze
cookies verzamelen persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en registreren o.a. welke websites en webpagina’s u
bezoekt.
Uitgever: Snoobi Analytics
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
_hjIncludedInSample
Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar
cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op
de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren.
Uitgever: Hotjar
Bewaartermijn: max. 2 jaar
Type: analyse
wp-settings-3 / wp-settings-time-3 / wp-settings-time-6 / wp-settings6
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de
werking van de site.
Uitgever: WordPress
Bewaartermijn: max. 1 jaar.
Type: noodzakelijk
_icl_current_language
Cookies van WordPress die worden gebruikt om de ingestelde taal juist weer te geven.
Uitgever: Wordpress
Bewaartermijn: max. 2 jaar
Type: noodzakelijk
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Cookieoverzicht www.talentwente.nl
NID
Dit is een cookie van Google dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op
basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na sessie/update
Type: analyse
SnoobiID
Deze cookies van Snoobi Analytics zijn cookies die worden gebruikt om websitegebruik te monitoren. Deze
cookies verzamelen persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en registreren o.a. welke websites en webpagina’s u
bezoekt.
Uitgever: Snoobi Analytics
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
-atuvc cookie
Een cookie van AddThis die wordt gebruikt om bij te houden op welke websites die gebruik maken AddThis een
bezoeker komt.
Uitgever: AddThis
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
_utma cookie
Dit is een cookie van Google Analytics die gebruikt wordt om bij te houden hoe een bezoeker onze website
gebruikt.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: analyse
_Ga
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: analyse
_Gid
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: 24 uur
Type: analyse
_Gat
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om het aantal requests dat gemaakt wordt aan
doubleclick.net te minimaliseren. Deze cookie slaat geen enkele gebruikersinformatie op.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: geen
Type: analyse
Wordpress_test-cookie
Wordpress gebruikt deze cookies wanneer u naveert naar de inlogpagina. De cookie wordt gebruikt om te
controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren.
Uitgever: WordPress
Bewaartermijn: totdat u uw browser afsluit.
Type: noodzakelijk
wp-settings-2 / wp-settings-time-2 /
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de
werking van de site.
Uitgever: WordPress
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Bewaartermijn: max. 1 jaar.
Type: noodzakelijk
Zicmid
Talen Twente gebruikt een chatmodule van ZOPIM op haar website. Deze cookies worden gebruikt om uw device
te identificeren gedurende bezoeken.
Uitgever: ZOPIM
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: noodzakelijk
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Cookieoverzicht www.taalassessments.nl
_Ga
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: analyse
_Gid
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: 24 uur
Type: analyse
_Gat
Een cookie die gebruikt wordt door Google Analytics om het aantal requests dat gemaakt wordt aan
doubleclick.net te minimaliseren. Deze cookie slaat geen enkele gebruikersinformatie op.
Uitgever: Google Analytics
Bewaartermijn: geen
Type: analyse
NID
Dit is een cookie van Google dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op
basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Uitgever: Google
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na sessie/update
Type: analyse
wp-settings-2 / wp-settings-time-2 /
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de
werking van de site.
Uitgever: WordPress
Bewaartermijn: max. 1 jaar.
Type: noodzakelijk
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