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Cookiebeleid 

Op grond van de EU-verordening 2016/679 (de "GDPR") en de Nederlandse Privacywetgeving, verstrekt Mapei Nederland 
B.V. als gegevensbeheerder, de volgende informatie met betrekking tot cookies die zijn geïnstalleerd op www.mapei.nl en 
sub domeinen (de "Site") 
Wat zijn cookies? 

Cookies zijn tekstregels die tijdens een bezoek aan een website op de computer worden opgeslagen. Cookies worden 

gebruikt om sessies bij te houden en informatie op te slaan over specifieke gebruikers die toegang hebben tot een website. 

Ook kunnen cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagen te kunnen opslaan.  
In detail zijn cookies kleine tekstreeksen die van een server naar de browser van de gebruiker worden verzonden en 
vervolgens (zonder verandering) naar de server worden teruggestuurd telkens wanneer de gebruiker hetzelfde gedeelte van 
hetzelfde web domein opent. 

Soorten cookies en doeleinden  
Cookies kunnen verschillend van aard zijn. Cookies kunnen permanent op de computer of het mobiele apparaat van de 

gebruiker worden opgeslagen, dit zijn blijvende cookies. Cookies kunnen ook tijdelijk van aard zijn en verdwijnen 

wanneer de gebruiker de browser sluit, denk aan sessiecookies.  
Verder kan onderscheid worden gemaakt in cookies die worden geplaatst door de website die u bezoekt (first-part cookies) 
of die worden geplaatst door andere websites (third-party cookies).    
Bij Mapei Nederland B.V. gebruiken wij cookies om de surfervaring te verbeteren.  

Dit doen wij door: 

• instellingen op te slaan, zodat u ze niet telkens opnieuw hoeft in te voegen wanneer u een nieuwe pagina bezoekt; 

• uw gebruik van de website te meten om er zeker van te zijn dat het aan uw behoeften voldoet. 
Onze cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Het gebruik ervan is bedoeld om de werking van de 
site voor u te verbeteren. U kunt de cookies naar eigen behoefte beheren en/of verwijderen. Dit kunt u doen door wel of niet 
de cookies op de website te accepteren en uw cookie-instellingen in uw browser af te stemmen op uw wensen.  
 
Specifiek verzamelen we: 
 

✓ Technische cookies 

Technische cookies (waarvoor de toestemming van de gebruiker niet vereist is) helpen de gebruiker om door de site te 
navigeren of om een service te leveren die door de gebruiker wordt vereist. Zonder deze cookies zijn sommige bewerkingen 
niet mogelijk of zijn ze ingewikkelder om uit te voeren en/of minder veilig voor de gebruiker. 

a) Navigatie cookies 

Wij gebruiken navigatiecookies zodat de gebruiker op een veilige en efficiënte manier kan surfen en van de site kan 

genieten. 

b) Functionaliteitscookies 

We gebruiken functionaliteitscookies voor activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site.  

✓ Analytische cookies van derden 

Wij gebruiken cookies van het Google Analytics-platform om informatie te verzamelen over het gebruik van de site door 

de gebruikers (aantal bezoekers, bezochte pagina's, tijd besteed aan de site, etc.). We hebben tools gebruikt om de 

identificatiekracht van de cookies te verminderen (maskeren van het IP-adres) en hulpmiddelen om te voorkomen dat de 

verzamelde informatie overeenkomt met andere informatie die Google al kent. 

✓ Profileringscookies van derden 

Profileringscookies (waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is) zijn gericht op het begrijpen van de interesses 

van de gebruiker en het aanbieden van een service op maat door het verzenden van advertenties in overeenstemming met 

de voorkeuren die de gebruiker laat zien tijdens het surfen op internet. We gebruiken cookies van Google Inc. om de 

gebruikers te volgen en advertenties te sturen in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruikers. 

 

De kenmerken van de cookies die op de site worden gebruikt, worden in de volgende tabel weergegeven 
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Hoe cookie-instellingen wijzigen? 

Bij het openen van een pagina van de site verschijnt een banner met een korte kennisgeving. Door op "Ik ga akkoord" te 

klikken, stemt de gebruiker in met het gebruik van de cookies. De toestemming wordt geregistreerd met een "technische 

cookie" en kan op elk moment door de gebruiker worden herroepen (o.a. via de links hieronder). Voor meer informatie 

over, inclusief over het uitschakelen van alle of een deel van, “Third” cookies, kan de gebruiker klikken op de links in de 

kolom "Verdere informatie" van bovenstaande tabel. 

De gebruiker kan bezwaar maken tegen het opslaan van cookies op de harde schijf door de browser zo te configureren dat 

cookies worden uitgeschakeld. Hieronder staan de manieren waarop belangrijke browsers gebruikers toestaan om dit te 

doen: 

 

•   Windows https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

•   Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop 

Cookie 
 

Naam 
 

Doel First 
part / 
Third 
part 
cookie 

Bewaar termijn 
 

Verdere informatie 
 

SENDOC      

GA1.2.1805437089.1526632056 _ga Analyseren First 2 jaar Domain:  .mapei.com/NL-NL/ 

1 _gat_UA-19637883-1 Analyseren First 1 minuut Domain:  .mapei.com/NL-NL/ 

GA1.2.1423563237.1526632056 _gid Analyseren First 1 minuut Domain:  .mapei.com/NL-NL/ 

vm04s SERVERID Technisch First Tot einde sessie Domain:  www.mapei.com/NL-NL/ 

 cookie_conferma_cookie Technisch First 7 uur Domain:  www.mapei.com 
Cookiebeleid:  http://www.mapei.com/NL-
NL/document.asp?IDCartella=3367  

https://www.mapei.com/it/it/home-
page/|https://www.mapei.com/it/it/cookie-
policy|https://www.mapei.com/it/it/home-
page/#cookie-bar 

portalNavigation Technisch First 1 minuut Domain:  www.mapei.com/NL-NL/ 

f621206c-3323-4c56-8440-46e3086b224f sf-data-intell-subject Technisch First 1 jaar Domain:  www.mapei.com/NL-NL/ 

1ef13e3d-25f9-4bae-b5cb-989f335a4084 sf-trckngckie Technisch First 6 maanden Domain:  www.mapei.com/NL-NL/ 

891a631b00cd669c JSESSIONID Technisch Third Tot einde sessie Domain:  .nr-data.net 

MEDIAENGINE      

JSESSIONID JSESSIONID Technisch First Sessie 
http://www.mapei.com/NL-
NL/document.asp?IDCartella=3367 

Mapei IT Mapei IT 
Cookie 
instellingen 

First 2 jaar - blijvend 
http://www.mapei.com/NL-
NL/document.asp?IDCartella=3367 

SERVERID SERVERID Technisch First Sessie  
http://www.mapei.com/NL-
NL/document.asp?IDCartella=3367 

TSNGUID TSNGUID Technisch 
Third 

1 jaar - blijvend 
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-
relic-browser 

__utma __utma Analyseren Third 2 jaar - blijvend https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

__utmz __utmz Analyseren Third 6 maanden - blijvend https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

_ga _ga Analyseren Third 2 jaar - blijvend https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

_gat_UA-19637883-1 _gat_UA-19637883-1 Analyseren Third 1 dag - sessie https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

_gid _gid Analyseren Third 1 dag - sessie https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

ajs_anonymous_id ajs_anonymous_id Technisch 
Third 1 jaar - blijvend https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-

relic-browser 

ajs_group_id ajs_group_id Technisch 
Third 1 jaar - blijvend https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-

relic-browser 

ajs_user_id ajs_user_id Technisch 
Third 

1 jaar - blijvend 
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-
relic-browser 

cookie_conferma_cookie cookie_conferma_cookie 
Cookie 
instelingen 

First 1 dag - sessie 
http://www.mapei.com/NL-
NL/document.asp?IDCartella=3368 

intercom-lou-cyym0u3i intercom-lou-cyym0u3i Technisch 
Third 

1 jaar - blijvend 
https://www.intercom.com/terms-and-
policies#terms 

login_idle_session_timeout login_idle_session_timeout Technisch 
Third 

1 jaar - blijvend 
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-
relic-browser 

login_service_login_newrelic_com_tokens login_service_login_newrelic_com_tokens Technisch 
Third 

20 jaar - blijvend 
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-
relic-browser 

portalNavigation portalNavigation 
Technisch 

First 1 dag - sessie 
http://www.mapei.com/NL-
NL/document.asp?IDCartella=3367 

sf-data-intell-subject sf-data-intell-subject 
Technisch 

First 1 jaar - blijvend 
http://www.mapei.com/NL-
NL/document.asp?IDCartella=3367 

sf-trckngckie sf-trckngckie 
Technisch 

First 6 maanden - blijvend 
http://www.mapei.com/NL-
NL/document.asp?IDCartella=3367 

sf_site sf_site 
Technisch 

First 2 jaar - blijvend 
http://www.mapei.com/NL-
NL/document.asp?IDCartella=3367 

http://www.mapei.com/NL-NL/document.asp?IDCartella=3367
http://www.mapei.com/NL-NL/document.asp?IDCartella=3367
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•   Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 

•   Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/nl/cookies.html 

•   Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_NL 

 

Na dergelijke bewerkingen worden bepaalde functies van de webpagina's mogelijk niet correct uitgevoerd. 

Communicatie en verspreiding van gegevens 

Gegevens die met behulp van cookies worden verzameld, kunnen door werknemers en medewerkers van Mapei Nederland 

B.V. of bedrijven van de Mapei Groep worden verwerkt als "personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking" 

(d.w.z. personen die, onder het directe gezag van de Controller of Bewerker, gemachtigd zijn om verwerken van 

persoonlijke gegevens, zoals bepaald in artikel 4, nummer 10 en 29 van de AVG) en gegevensverwerkers. 

Zoals hierboven vermeld, kunnen gegevens ook worden verwerkt door vertrouwde bedrijven die namens Mapei Nederland 

B.V. of de bedrijven van de Mapei-Groep technische en organisatorische diensten verlenen. Deze bedrijven zijn directe 

medewerkers van Mapei Nederland B.V. of van de Mapei Groep-bedrijven en worden benoemd als gegevensverwerkers. 

Hun lijst wordt voortdurend bijgewerkt en is op verzoek verkrijgbaar door een mededeling te sturen naar het hierboven 

vermelde adres of een e-mail te sturen naar mapei@mapei.nl. 

Bovendien kunnen gegevens ook worden verwerkt door bedrijven van de Mapei Groep of door vertrouwde bedrijven die 

namens Mapei of de bedrijven van de Mapei-Groep gegevens verwerken. Hun lijst wordt voortdurend bijgewerkt en is op 

verzoek beschikbaar door een mededeling te sturen naar het onderstaande adres of een e-mail naar mapei@mapei.nl. 

Persoonlijke gegevens worden niet verspreid. 

Rechten van de gebruiker 

Met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kan de gebruiker van de rechten gebruik maken die zijn uiteengezet 

in de artikelen 15 tot 22 van de AVG – Algemene Verordening Persoonsgegevens (samengevat aan het einde van dit 

beleid). Om gebruik te maken van dergelijke rechten, kan de gebruiker een schriftelijke mededeling sturen naar het 

onderstaande adres of een email naar mapei@mapei.nl. 

Datacontroller en dataprocessor 

Datacontroller: 

Mapei Nederland B.V.  

Twentepoort Oost 27 

7609 RG Almelo 

 

RECHTEN VAN HET DATA-ONDERWERP 

 

Artikelen 15 tot en met 22 van de Europese Verordening 2016/679 

 

In overeenstemming met artikel 15 tot en met 22 van de Europese Verordening 2016/679 heeft de betrokkene het recht 

van de houder van persoonsgegevens de rectificatie, integratie of wissing ("recht om te worden vergeten") van de 

persoonsgegevens te verkrijgen; het recht om de beperking van de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van de 

gegevens te verkrijgen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, inclusief 

profilering en het recht om een claim in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

 

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

