
 

 

Informatie over cookies 
Dit gedeelte van de Furla.com website (www.furla.com) maakt gebruik van cookies en 

soortgelijke technologieën om de surfervaring te verbeteren en stelt Furla in staat om 

promotionele berichten naar de gebruiker te sturen die aansluiten bij zijn of haar 

interesses, zoals hieronder uitvoeriger beschreven. 

Definities 
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die de website-server in staat stellen om 

informatie op te slaan op het apparaat van de gebruiker (tablet, smartphone, enz.) tijdens 

zijn of haar browsersessie (sessiecookies) en voor latere bezoeken (permanente 

cookies). Ze worden door de browser opgeslagen op basis van door de gebruiker 

geselecteerde instellingen. Om informatie over het gedrag van bezoekers te verzamelen, 

kunnen soortgelijke technologieën worden gebruikt, zoals webbakens, transparante GIF's 

en alle vormen van lokale opslag die met HTML 5 worden geïntroduceerd. Om het 

eenvoudiger te maken, omvatten verwijzingen naar "cookies" alle vergelijkbare 

technologieën. 

Type cookies 

Technische cookies 

Sessiecookies: deze zijn essentieel voor het goed functioneren van de website en worden 

gebruikt voor het beheer van de registratie of log-in en de toegang tot de gereserveerde 

functionaliteit. Ze worden tijdelijk opgeslagen tijdens de browsersessie en worden 

automatisch verwijderd door het apparaat van de gebruiker wanneer de browser wordt 

gesloten. Houd er rekening mee dat de gebruiker door het uitschakelen van 

sessiecookies mogelijk geen toegang heeft tot alle functies waarvoor registratie of 

aanmelding vereist is. De verwerking van deze cookies is noodzakelijk voor de uitvoering 

van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, namelijk voor diensten van de Furla-

website (art. 6.1 b) van de AVG). 

Persistente cookies, voor site optimalisatie en statistieken: laat Furla toe om (anoniem) 

gegevens te verzamelen en te analyseren over het verkeer en gebruik van de site, het 

systeem te monitoren en de operationele prestaties te verbeteren, bijvoorbeeld door 

gebruikersvoorkeuren op te slaan om latere bezoeken te verbeteren. Ze worden niet 

automatisch gewist wanneer de browser wordt gesloten, maar worden voor een bepaalde 

periode (bijv. tot het einde van het jaar) of totdat ze door de gebruiker worden 



 

 

geannuleerd, opgeslagen op de computer van de gebruiker. De verwerking van deze 

cookies is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker 

partij is, namelijk voor diensten van de Furla-website (art. 6.1 b) van de AVG). 

Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van deze cookies, zie de sectie 

"Cookiebeheer" hieronder. Houd er rekening mee dat door het uitschakelen of weigeren 

van cookies, sommige delen van deze site ontoegankelijk kunnen zijn of niet goed kunnen 

functioneren. 

Hieronder vindt u de lijst met technische cookies die momenteel door de website worden 

gebruikt. 

Naam Type Duur Doel 

Sfcc-cart 

  

Customer_id 

  

Technisch Sessie 

Gegevens over het winkelwagentje, 

zowel voor gasten als geregistreerde 

gebruikers 

furlaCountry 

  

furlaLoc 

Technisch 30 dagen 

Bepaalt het land van toegang van de 

gebruiker en de geografische 

coördinaten. Deze worden ingesteld op 

basis van de geolocatie of, in het geval 

van een verandering van land, door de 

gebruiker. 

__canI_TH Technisch Sessie 
Sessiegegevens die nodig zijn voor het 

beheer van de website 

session 

  

Session.sig 

  

Technisch Sessie 
Sessiegegevens die nodig zijn voor het 

beheer van de website 



 

 

Shownlpopup Technisch Sessie 

Bepaalt of het pop-upbericht van de 

nieuwsbrief al dan niet wordt 

weergegeven. 

Dwanonymous_e 

  

Dw_securetoken_ 

  

Dwsid 

  

Sfcc_token 

  

Technisch Sessie 

Cookies die nodig zijn voor het goed 

functioneren van de website om in te 

loggen en aankopen te doen. 

dwcookie Technisch Sessie 

Cookies die nodig zijn voor het goed 

functioneren van de website met 

betrekking tot het onderhoud van de 

website. 

Dwuser_XXXX 

  

Dwcustomer_XXXX 

Technisch 6 maanden 
Sessiegegevens die nodig zijn voor het 

beheer van de website 

Dwsourcecode_XXXX Technisch 1 dag 

Cookies die nodig zijn voor het goed 

functioneren van de website met 

betrekking tot het onderhoud van de 

website. 

Dwsid (replaces sid) Technisch Sessie 
Cookies die nodig zijn voor het goed 

functioneren van de website met 

betrekking tot de veiligheid van de 



 

 

website tijdens de inlog- en 

aankoopfasen. 

Dwsecuretoken_XXXX Technisch Sessie 
Bijhouden van sessie-informatie als het 

gebruikte protocol HTTPS is. 

Dwanonymous_XXXX 

  

Dwac_XXXX 

  

Dwpersonalization_XXXX 

Technisch 

(eigen 

analyse) 

6 maanden 

Gepatenteerde cookies die een 

anonieme statistische analyse van het 

gebruik van de site mogelijk maken. 

JSESSIONID 

  

VISITOR_ID 

Technisch Sessie 

Verzamelt sessie-ID-gegevens en laat 

de gebruiker toe om een online 

transactie te voltooien. 

 

Cookies van derden  

De website maakt ook gebruik van cookies die beschikbaar worden gesteld door 

geselecteerde externe dienstverleners. 

Analytische cookies: de website maakt gebruik van geselecteerde externe 

dienstverleners, zoals Google Analytics, om anoniem verkeers- en sitegebruiksgegevens 

te verzamelen en te analyseren. Voor de verwerking van deze cookies is de toestemming 

van de gebruiker nodig, die wordt gegeven door te klikken op de "ok"-knop in de banner 

die op de website zal verschijnen (artikel 6.1 a) van de AVG). 

Profileringscookies: geselecteerde externe dienstverleners gebruiken profileringscookies 

om het browsen van de gebruiker op de Furla-website te volgen, om een profiel te creëren 

met betrekking tot smaken, gewoonten, keuzes, enz. Op die manier kunnen ze de 

gebruiker reclameboodschappen sturen die overeenstemmen met zijn voorkeuren en/of 

gepersonaliseerde reclame- en commerciële boodschappen tonen in de profielfeed van 

de gebruiker via de hieronder vermelde sociale mediatoepassingen (bv. Facebook, 



 

 

Instagram, Twitter, enz.), of de klant helpen bij het afronden van de aankopen die hij nog 

niet heeft gedaan op de website. Voor de verwerking van deze cookies is de toestemming 

van de gebruiker nodig, die wordt gegeven door te klikken op de "ok"-knop in de banner 

die op de website zal verschijnen (artikel 6.1 a) van de AVG). 

 

Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van deze cookies, zie de sectie 

"Cookiebeheer" hieronder. 

Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste cookies van derden die momenteel door 

de website worden gebruikt. 

  

Naam Type Tool Duur Doel 

_ga Analytisch 
Google 

Analytics 
2 jaar 

Registreert de unieke identificatie 

die wordt gebruikt om statistische 

gegevens over het gebruik van de 

website van de bezoeker te 

genereren. 

_gat Analytisch 
Google 

Analytics 
Sessie 

Beperkt de frequentie van de 

verzoeken 

_gid Analytisch 
Google 

Analytics 
Sessie 

Registreert de unieke identificatie 

die wordt gebruikt om statistische 

gegevens over het gebruik van de 

website van de bezoeker te 

genereren. 

_utma 

  

  

Analytisch 
Google 

Analytics 
Persistent 

Houdt het aantal keren dat een 

gebruiker de website heeft bezocht 

bij, de datum van het eerste bezoek 

en het meest recente bezoek. 



 

 

_utmb 

  

_utmc 

  

Analytisch 
Google 

Analytics 
Sessie 

Berekent de duur van een bezoek 

aan de website 

_utmt Analytisch 
Google 

Analytics 
10 minuten 

Beperkt de frequentie van de 

verzoeken 

_utmz 

  

  

Analytisch 
Google 

Analytics 
6 maanden 

Traceert de website waar de 

gebruiker vandaan komt, de 

gebruikte zoekmachine, de geklikte 

link en het gebruikte trefwoord 

_TA_TRACKING 

  

sp 

Analytisch Thron 3 maanden 

Maakt anonieme monitoring 

mogelijk van het gebruik van de 

beelden van Furla die door het 

contentdistributienetwerk (CDN) 

van Thron worden verspreid. 

NID 

  

SID 

  

IDE 

  

ANID 

  

Profilering 
Google 

Shopping 

Van 3 

maanden 

tot 2 jaar 

Selecteert reclame op basis van 

voor de gebruiker relevante inhoud, 

verbetert de prestatierapporten van 

de campagne en vermijdt het tonen 

van reclame die de gebruiker al 

heeft gezien. 



 

 

DSID 

  

FLC 

  

AID 

  

TAID 

  

exchange 

  

_uid 

  

__gac 

  

__gads 

fr Profilering Facebook 3 maanden 

Controleert Facebook-gebruikers 

op Facebook voor 

reclamedoeleinden 

[naam cookie]     

acdc 

  

Profilering Criteo 6 maanden Houdt alle parameters bij die 

expliciet door de site worden 



 

 

doorgegeven, zoals dynamische 

banners.  

dis 

  

eid 

Profilering Criteo 6 maanden 

Informeert een uitgever (d.w.z. de 

site waar de campagne wordt 

gevoerd) over de identiteit van de 

adverteerder, om de weergave van 

de advertentie op die site te 

blokkeren. 

evt 

  

  

Profilering Criteo 1 jaar 

Houdt eventuele opt-out selecties 

van de gebruiker bij (d.w.z. om het 

bekijken van advertenties te 

stoppen) met betrekking tot één 

enkele campagne of tot Criteo in het 

algemeen. 

zdi Profilering Criteo 5 jaar 

Houdt eventuele opt-out selecties 

van de gebruiker bij (d.w.z. om het 

bekijken van advertenties te 

stoppen) met betrekking tot één 

enkele campagne of tot Criteo in het 

algemeen. 

opt 

  

optout 

  

udc 

Profilering Criteo 6 maanden 

Maakt het mogelijk om op basis van 

het gedrag van een gebruiker op de 

site meer geschikte banners op 

maat te tonen. 

pp Profilering Criteo 1 dag 

Maakt het mogelijk om op basis van 

het gedrag van een gebruiker op de 

site meer geschikte banners op 

maat te tonen. 



 

 

SaleCycle Profilering 
www. 

salecycle.com 
6 maanden 

Verzamelt gegevens over het 

gebruik van de website door contact 

op te nemen met de gebruiker via e-

mail of SMS om hem te helpen bij 

het voltooien van het 

aankoopproces en om 

gepersonaliseerde 

marketingcommunicatie te bieden 

op basis van de producten die de 

gebruiker op de website bekijkt.  

udi Profilering Criteo 6 maanden 

Houdt de campagne-ID bij, dat wil 

zeggen de unieke identificatiecode 

die Criteo aan elke campagne 

toekent. 

uic Profilering Criteo 1 jaar 

Houdt de campagne-ID bij, dat wil 

zeggen de unieke identificatiecode 

die Criteo aan elke campagne 

toekent. 

uid Profilering Criteo 1 maand 

Verzamelt informatie over 

creativiteit, met andere woorden, 

over de vorming van lay-outs en 

kleuren in dynamische banners. 

 

Hou er rekening mee dat Furla geen controle heeft over cookies van derden. 

Het beheer van de informatie die door de belangrijkste externe leveranciers van Furla 

wordt verzameld, wordt geregeld door de bekendmaking van de cookies van de 

leveranciers en/of door instructies voor het uitschakelen van cookies, die beschikbaar zijn 

via de volgende links. 

Google 

Analytics/Google 

Shopping 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

Klik hierom cookies uit te schakelen 

Thron https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


 

 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/  

[social media 

name] 
 

Criteo 

https://www.criteo.com/cookie-policy/  

  

SaleCycle http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it 

 

De website kan aanvullende analytische cookies van derden bevatten, die van tijd tot tijd 

variëren afhankelijk van de reclamecampagne van Furla. In dergelijke gevallen kunnen 

door Furla aangewezen derde reclamebureaus in het kader van reclamecampagnes op 

de Furla-website gebruik maken van cookies om anonieme statistieken over deze 

campagnes te genereren, en dit slechts voor een beperkte periode. Om meer informatie over 

deze cookies te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@furla.com. 

Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van deze cookies, zie de sectie 

"Cookiebeheer" hieronder. 

 

Cookiebeheer 
U kunt eenvoudig cookies accepteren, uitschakelen en weigeren door uw 

browserinstellingen te wijzigen. U kunt ook de browserinstellingen voor verschillende 

websites en toepassingen aanpassen en met de meeste van de meest gebruikte 

browsers kunt u verschillende instellingen selecteren voor eigen en externe cookies. 

Houd er rekening mee dat het geheel of gedeeltelijk uitschakelen van technische cookies 

de goede werking van de voor geregistreerde gebruikers gereserveerde functionaliteit 

kan beïnvloeden, terwijl het uitschakelen van cookies van derden of het opstellen van 

profielen op geen enkele wijze van invloed is op de surfervaring van de gebruiker. Voor 

het gemak zijn de volgende links naar de webpagina's van de belangrijkste browsers met 

instructies voor het verwijderen van cookies: 

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari  

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.criteo.com/cookie-policy/
mailto:privacy@furla.com
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/


 

 

Voor meer informatie over hoe u het gebruik van cookies kunt beperken, kunt u surfen 

naar: 

www.youronlinechoices.com 

www.networkadvertising.org/choices/ 

 

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.networkadvertising.org/choices/

