
 

Cookieverklaring Fairbanks 

In deze cookieverklaring van Fairbanks B.V. en 42on B.V. (hierna gezamenlijk: “Fairbanks”) 

geven we aan welke cookies er op onze websites met domeinnamen fairbanks.nl, 42on.com, 

openstack.nl en fairbanksinternationalgroup.com worden geplaatst, door wie, voor welke 

doeleinden en hoe lang ze worden bewaard. 

A. Fairbanks.nl  

Cookies afkomstig van AddThis (cookie policy: 

https://www.oracle.com/nl/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html ): 

1. Cookienaam: _atuvs 

a. Afkomstig van: AddThis 

b. Doeleinden: Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis-widget voor sociaal 

delen. Bezoekers zijn hierdoor in staat om inhoud te delen met andere 

platformen zoals LinkedIn, Facebook enzovoort. Werkt samen met de overige 

AddThis cookies voor social sharing. 

c. Bewaartermijn: Duur van de sessie 

d. Soort cookie: Social media cookie 

2. Cookienaam: _at.cww 

a. Afkomstig van: AddThis 

b. Doeleinden: Om content te kunnen delen via social sharing platform. Werkt 

samen met de overige AddThis cookies voor social sharing. 

c. Bewaartermijn: Persistent 

d. Soort cookie: Social media cookie 

3. Cookienaam: _at-lojson-cache-# 

a. Afkomstig van: AddThis 

b. Doeleinden: Om content te kunnen delen via social sharing platform Addthis. 

Werkt samen met de overige AddThis cookies voor social sharing. 

c. Bewaartermijn: Persistent 

d. Soort cookie: Social media cookie 

4. Cookienaam: at-rand 

a. Afkomstig van: AddThis 

b. Doeleinden: Om content te kunnen delen via social sharing platform Addthis. 

Werkt samen met de overige AddThis cookies voor social sharing. 

c. Bewaartermijn: Persistent 

d. Soort cookie: Social media cookie 

5. Cookienaam: loc 

a. Doeleinden: Geolocatie, zodat de algemene locatie van websitebezoekers kan 

worden bepaald (de exacte locatie wordt niet bijgehouden). 

b. Bewaartermijn: 13 Maanden 

c. Soort cookie: Location cookie 
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6. Cookienaam: uvc 

a. Doeleinden: houdt bij hoe vaak AddThis dezelfde gebruiker tegen komt. 

b. Bewaartermijn: 13 Maanden 

c. Soort cookie: Social media cookie 

7. Cookienaam: xtc 

a. Doeleinden: Houdt het delen bij van content door de gebruiker 

b. Bewaartermijn: 13 maanden 

c. Soort cookie: Social media cookie 

Cookies afkomstig van LinkedIn (cookie policy: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy):  

8. Cookienaam: bcookie 

a. Afkomstig van: LinkedIn 

b. Doeleinden: Wordt door LinkedIn gebruikt om het gebruik van de ‘embedded’ 

diensten te volgen. 

c. Bewaartermijn: 2 Jaar 

d. Soort cookie: tracking / social media cookie 

9. Cookienaam: bscookie 

a. Afkomstig van: LinkedIn 

b. Doeleinden: Wordt door LinkedIn gebruikt om het gebruik van de ‘embedded’ 

diensten te volgen. 

c. Bewaartermijn: 2 Jaar 

d. Soort cookie: tracking / social media cookie 

10. Cookienaam: lidc 

a. Afkomstig van: LinkedIn 

b. Doeleinden: Wordt door LinkedIn gebruikt om het gebruik van de ‘embedded’ 

diensten te volgen. 

c. Bewaartermijn: 1 dag 

d. Soort cookie: tracking / social media cookie 

11. Cookienaam: lissc 

a. Afkomstig van: LinkedIn 

b. Doeleinden: Wordt door LinkedIn gebruikt om het gebruik van de ‘embedded’ 

diensten te volgen. 

c. Bewaartermijn: 1 jaar 

d. Soort cookie: tracking / social media cookie 

12. Cookienaam: UserMatchHistory 

a. Afkomstig van: LinkedIn 

b. Doeleinden: Wordt gebruikt om bezoekers over meerdere websites te volgen, 

om te relevante advertenties te tonen op basis van de voorkeuren van de 

bezoeker. 

c. Bewaartermijn: 29 dagen 

d. Soort cookie: tracking advertising 

 

 

 

 



 

Cookies afkomstig van Google, Inc (cookie policy: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl):  

13. Cookienaam: NID 

a. Doeleinden: registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor advertenties op basis van de 

voorkeuren van de bezoeker. 

b. Bewaartermijn: 6 maanden 

c. Soort cookie: Tracking cookie  

14. Cookienaam: collect 

a. Doeleinden: het bijhouden van informatie over het apparaat van de gebruiker 

en de manier waarop de gebruiker de website gebruikt. Volgt de gebruiker 

over verschillende apparaten en marketing kanalen. 

b. Bewaartermijn: Duur van de sessie 

c. Soort cookie: Tracking cookie  

 

B. 42on.com  

Cookies afkomstig van Google, Inc (Cookie Policy: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl):  

1. Cookienaam: collect 

a. Doeleinden: het bijhouden van informatie over het apparaat van de gebruiker 

en de manier waarop de gebruiker de website gebruikt. Volgt de gebruiker 

over verschillende apparaten en marketing kanalen. 

b. Bewaartermijn: Duur van de sessie 

c. Soort cookie: Tracking cookie  

2. Cookienaam: NID 

a. Doeleinden: registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor advertenties op basis van de 

voorkeuren van de bezoeker. 

b. Bewaartermijn: 6 maanden 

c. Soort cookie: Tracking cookie  

 

C. Fairbanksinternationalgroup.com  

Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. 

D. OpenStack.nl 

 

Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. 
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Uitschakelen en verwijderen van cookies 

Als u dat wilt kunt u cookies uitzetten en verwijderen via uw browser. Kijk voor meer 

informatie hierover bij de Help-functie van uw browser. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Voor meer informatie over persoonsgegevens die wij via cookies verwerken kunt u onze 
privacyverklaring raadplegen. 

 


