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Bedrijfsonderdeel Domein Actief op alle subdomeinen?
Indien ook op subdomeinen, zijn daar 
keuzes gemaakt om evt. risico's te 
mitigeren (bepaalde domeinen uitsluiten 
bijvoorbeeld?)

Type cookie 
(leverancier) 

Status 
- Actief
- Recent uitgezet

Technische naam 
(Optioneel)

Type cookie (Focus op ''tracking'')
Betreft cookies en soortgelijke technieken (ook 
html5, javescript, etc). Criterium is het plaatsen 
of uitlezen van informatie van de 
randapparatuur van een gebruiker

Cookieinstelling op website
- Standaard (na toestemming);
- Beperkt (na toestemming)
- Zeer beperkt (voor toestemming)

Welke persoonsgegevens? 
- Gewoon
- Gevoelig
- Bijzonder  

Doel(en)
- Omschrijving doel(en).  

Gevolgen
Impact op privacy betrokkene gezien 
het doel (wat betekent dit voor 
hem/haar)

Overeenkomst aanwezig? 
Vindplaats / referentienummer

Kwalificatie van de relatie met de derde partij?
Afstemmen met JZ / R&C Privacy deskundige
- Achmea als verantw. geeft data door naar andere verantw. (ieder 
voor eigen deel verantw)
- Gezamenlijke verwerkingsverantw. (art. 26 AVG)
- Achmea faciliteert verwerking van een andere veranw (geen 
verantw. Achmea)

Time to live
+ Bewaartermijn gegevens als die langer is dan de TTL van het 
cookies

Doorgifte naar derde land (buiten de 
EER)?
Alleen invullen indien onder 
verwerkingsverantwoordelijkheid 
Achmea. Zo ja, 
a) welk land; en 
b) wat is de passende waarborg?

Pim Mulier .pimmulier.nl ja Intern gebruik Actief pim-
mulier_cookiecontr
ol

Functioneel Zeer beperkt gewoon Deze cookie controleert of de cookie-pop-over al 
een keer is geladen

Geen nvt nvt 1 jaar nvt

Pim Mulier pimmulier.nl nee Intern gebruik Actief has_js Functioneel Zeer beperkt gewoon Deze cookie controleert of JavaScript op de 
computer staat ingeschakeld

Geen nvt nvt Direct verwijderd nvt

Pim Mulier pimmulier.nl nee Google Analytics Uitgezet - niet actief _ga advertising van Google Analytics Deze cookies (als aanwezig) hebben 
geen effect meer

nvt nvt Geen nvt nvt 1 jaar nvt

Pim Mulier pimmulier.nl nee Google Analytics Uitgezet - niet actief _gid advertising van Google Analytics Deze cookies (als aanwezig) hebben 
geen effect meer

nvt nvt Geen nvt nvt 1 jaar nvt

Pim Mulier pimmulier.nl nee Google Analytics Uitgezet - niet actief _gat advertising van Google Analytics Deze cookies (als aanwezig) hebben 
geen effect meer

nvt nvt Geen nvt nvt 1 jaar nvt

Pim Mulier pimmulier.nl nee Koppeling met 
Adobe Typekit

Actief Nvt Functioneel Zeer beperkt nvt Laad lettertypes van de Adobe Typekit server. 
Er wordt geen cookie geplaatst of persoonlijke 
gegevens gedeeld bij deze connectie.

Geen nvt nvt nvt nvt

Pim Mulier agenda.pimmulier.nl nee Intern gebruik Actief 15f9c600ab2c855
2b245eb44525e41

Functioneel Zeer beperkt

Pim Mulier agenda.pimmulier.nl nee Intern gebruik Actief SESS6e5a4fa0be1
e23ed45b88f2100

Functioneel Zeer beperkt

Pim Mulier reservering.pimmulier.nl nee Intern gebruik Actief _pimmulier-
reservation-

Functioneel Zeer beperkt


