COOKIEBELEID
Dit cookiebeleid is van toepassing op de aan het einde van dit document vermelde websites, welke
worden geëxploiteerd of beheerd door AGCO Corporation (AGCO).
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of een ander apparaat worden opgeslagen
wanneer u een website bezoekt. Deze worden doorgaans gebruikt om websites te laten functioneren,
om uw bewegingen binnen de website te volgen en om uw inloggegevens etc. te onthouden.
Er zijn verschillende soorten cookies en deze kunnen worden ingedeeld op basis van herkomst,
functie en levensduur. Belangrijke eigenschappen van cookies zijn onder andere:


Directe cookies zijn cookies die door de website waaraan u een bezoek brengt, worden
opgeslagen; indirecte cookies worden opgeslagen door een andere website dan de website
waaraan u een bezoek brengt. Let op: We hebben geen zeggenschap over het verzamelen of
verdere gebruik van gegevens door externe partijen. Indirecte cookies kunnen door ons
worden gebruikt voor onder andere het beluisteren van sociale kanalen (d.w.z.: we kunnen
informatie ontvangen van externe socialmediaservices die u gebruikt als die informatie
relevant is voor ons merk). U kunt het gebruik van dergelijke cookies beheren; meer
informatie hierover vindt u hieronder.



Noodzakelijke cookies zijn nodig voor het technisch functioneren van een website (deze
cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om door een website te navigeren en de functies te
gebruiken).



Prestatiecookies verzamelen gegevens over de prestaties van een website, zoals het aantal
bezoekers, de duur van een bezoek aan de website en foutmeldingen.



Functionele cookies onthouden door u ingestelde opties en gemaakte keuzes (zoals taal,
regio, inloggegevens etc.) en verhogen zo de gebruiksvriendelijkheid van een website.



Doelgroepgerichte/advertentiecookies maken gepersonaliseerd adverteren op een website
mogelijk.



Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die worden gewist zodra u uw browser sluit;
permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat u deze handmatig verwijderd of
totdat deze door uw browser worden verwijderd op basis van de in het permanentecookiebestand ingestelde levensduur van het cookie.

Meer informatie over alle aspecten van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Let op:
AGCO is niet gelieerd aan en is niet verantwoordelijk voor deze externe website.
Waarom gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies om:
 het gebruik en de functionaliteit van onze website te verbeteren;
 onze website en producten toe te spitsen op uw behoeften en voorkeuren;
 uw inkooporders te verwerken; en
 te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en om anonieme samengevoegde
statistische gegevens te verwerken.
We gebruiken de verzamelde gegevens niet om gebruikersprofielen aan te maken.
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Wat voor soort cookies gebruiken we?
Een overzicht van de op AGCO-websites gebruikte cookies vindt u in bijlage 1 van dit beleid.
Houd er rekening mee dat de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met cookies en voor
andere doeleinden onderhevig is aan ons privacybeleid (zie http://www.agcocorp.com/privacy.html).
Daarnaast kunnen we naast of in combinatie met cookies ook gebruikmaken van webbakens (of
transparante GIF-bestanden) en andere vergelijkbare technologieën. Een webbaken is meestal een
transparante afbeelding (doorgaans 1 x 1 pixel groot) die op een website of in een e-mail wordt
geplaatst om ons te helpen het gedrag van bezoekers aan onze website in kaart te brengen. Meer
informatie over webbakens is te vinden op http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Let op:
AGCO is niet gelieerd aan en is niet verantwoordelijk voor deze externe website.
Veel van de websites van AGCO maken gebruik van Google Analytics; dit is een webanalysedienst
van Google, Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden
die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van het gebruik van de website te kunnen
uitvoeren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (waaronder
uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te
stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen
met betrekking tot activiteit op de website en internetgebruik. Google kan deze gegevens indien
wettelijk vereist ook overdragen aan externe partijen of overdragen aan externe partijen indien
dergelijke externe partijen de gegevens namens Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet
aan andere gegevens die zijn opgeslagen door Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren
door de desbetreffende instellingen van uw browser te activeren. Houd er echter rekening mee dat dit
kan betekenen dat u de volledige functionaliteit van de website niet kunt benutten. Door (een van de)
websites van AGCO te gebruiken, stemt u ermee in dat er door Google gegevens over u worden
verwerkt op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.
Meer informatie kunt u vinden op http://www.google.com/analytics/.
Hoe kunt u cookies en webbakens beheren?
De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. Afhankelijk van uw browser kunt u de
browser dusdanig instellen dat deze u waarschuwt voordat u cookies accepteert, maar u kunt ook
instellen dat cookies worden geweigerd. Via de knop Help (of een functie gelijk hieraan) van uw
browser kunt u meer informatie vinden over hoe u dit kunt instellen.
Het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben voor uw internetervaring.
Als u vanaf verschillende apparaten gebruikmaakt van onze websites, dan dient u er zelf voor te
zorgen dat elke browser van elk apparaat de door u gewenste cookie-instellingen heeft.
Meer informatie over cookiebeheer is te vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Let op: AGCO is niet gelieerd aan en is niet verantwoordelijk voor deze externe website.
Bovendien kunt u zich afmelden voor cookies (opt-out) door naar de volgende websites te gaan en te
selecteren welke bedrijfscookies u wilt uitschakelen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en
http://www.youronlinechoices.com/. Let op: AGCO is niet gelieerd aan en is niet verantwoordelijk voor
deze externe websites.
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Websites waarop dit beleid van toepassing is
Dit beleid is van toepassing op alle websites die worden beheerd of geëxploiteerd door AGCO en zijn
vermeld in bijlage 2 van dit beleid.

Laatst bijgewerkt: 23/05/2018
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Bijlage 1
Een overzicht van de cookies die op AGCO-websites worden gebruikt

Strikt noodzakelijke cookies

Naam

Doel en opgeslagen gegevens

Vervaldatum

__cfduid

Dit cookie is voor Cloudflare-services. Dit is een beveiligingscookie dat
wordt gebruikt om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te
identificeren en beveiligingsinstellingen op basis van afzonderlijke
klanten toe te passen. Deze kan niet worden uitgeschakeld. Dit cookie
bevat geen persoonsgegevens.
Dit is een anti-vervalsingscookie dat door webapplicaties op basis van
ASP.NET MVC-technologieën wordt gebruikt. Het is ontworpen om
niet-geautoriseerde plaatsing van content op een website te
voorkomen. Dit wordt ook wel Cross-Site Request Forgery
(aanvraagvervalsing op meerdere sites) genoemd. Dit cookie bevat
geen informatie over de gebruiker en wordt vernietigd zodra de
browser wordt afgesloten.
Dit cookie is gekoppeld aan een meertalige Wordpress-plug-in van
WPML. Hierin wordt een taalinstelling voor de website opgeslagen.
Wanneer een cookie is ingesteld op basis van een actie of verzoek van
een gebruiker en zo lang deze een korte levensduur heeft, kan dit
cookie als strikt noodzakelijk worden beschouwd.
Dit cookie wordt gebruikt door websites die gebruikmaken van het
.NET-technologieplatform van Microsoft. Hiermee kan de website een
anonieme gebruikers-ID aanhouden om unieke gebruikers binnen een
sessie bij te houden zonder dat ze hoeven in te loggen of zich
anderszins te identificeren.
Cookiegebaseerde sessie-affiniteit - De functie cookiegebaseerde
sessie-affiniteit is handig als u een gebruikerssessie gedurende de
looptijd ervan op hetzelfde back-end wil blijven uitvoeren. Door
gatewaybeheerde cookies te gebruiken, kan de Application Gateway
aansluitend verkeer van een gebruikerssessie voor verwerking
herleiden naar hetzelfde back-end. Deze functie is van belang
wanneer een sessiestatus voor een gebruikerssessie lokaal op een
back-endserver wordt opgeslagen.
Sessiecookie voor algemeen platformgebruik, wordt gebruikt door
websites gebouwd met op Microsoft .NET-gebaseerde technologieën.
Wordt doorgaans gebruikt door de server om een geanonimiseerde
gebruikerssessie uit te voeren.
Deze cookienaam wordt doorgaans gebruikt als een sessiecookie voor
algemeen platformgebruik, op sites gebouwd met op Microsoft ASPgebaseerde technologieën. De naam van dit cookie bestaat uit een
gemeenschappelijke root (ASPSESSIONID), gevolgd door een reeks
unieke letters. Deze wordt doorgaans gebruikt door de server om een
geanonimiseerde gebruikerssessie uit te voeren.
Deze cookienaam wordt doorgaans gebruikt als een sessiecookie voor
algemeen platformgebruik, op sites gebouwd met op Microsoft ASPgebaseerde technologieën. De naam van dit cookie bestaat uit een
gemeenschappelijke root (ASPSESSIONID), gevolgd door een reeks
unieke letters. Deze wordt doorgaans gebruikt door de server om een
geanonimiseerde gebruikerssessie uit te voeren.
Gekoppeld aan het winkelmandje van een klant. (Magento-standaard
/ strikt noodzakelijk)
De aan de geselecteerde winkelweergave gekoppelde valuta.
(Magento-standaard / strikt noodzakelijk)

28/03/2019

__RequestVerificationToken

_icl_current_language

.ASPXANONYMOUS

ApplicationGatewayAffinity

ASP.NET_SessionId

ASPSESSIONIDQQARBTCD

ASPSESSIONIDSADRDCRS

CART
ccy
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Sessie

30 dagen

30 dagen

Sessie

Sessie

Sessie

Sessie

Sessie
1 dag

COMPARE
CookieConfirm
dnn_IsMobile
DotNetNukeAnonymous

DotNetNukeSession

frontend

guest
JSESSIONID

la_chatanexpert

laravel_session

pardot
PHPSESSID

store
um_IsMobile
USERNAME_CHANGED

videoCDN
visitor_id71092

visitor_id71092-hash
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De items in het vergelijkingsoverzicht van een klant. (Magentostandaard / strikt noodzakelijk)
strikt noodzakelijk - wordt gebruikt om te verifiëren of een gebruiker
de cookiedisclaimer heeft geaccepteerd.
strikt noodzakelijk - wordt gebruikt om te verifiëren of het apparaat
een mobiel apparaat is.
strikt noodzakelijk - wordt gebruikt door het
contentmanagementsysteem DNN (welke is gebruikt als technische
basis voor fendt.tv) om anonieme (niet-aangemelde) gebruikers op
technische wijze te identificeren.
strikt noodzakelijk - wordt gebruikt door het
contentmanagementsysteem DNN (welke is gebruikt als technische
basis voor fendt.tv) om de webserversessie op technische wijze te
identificeren.
Cookie dat doorgaans is gekoppeld aan het Magento eCommerceplatform. Doel momenteel onbekend, maar bevat waarschijnlijk de
sessie-ID. Lijkt voor veel van de functionaliteit van de website nodig
te zijn.
Dit cookie wordt gebruikt voor gastbezoekers op de JotForm-website.

1 dag

Sessiecookie voor algemeen platformgebruik, wordt gebruikt door
websites gebouwd met JSP. Wordt doorgaans gebruikt door de server
om een anonieme gebruikerssessie uit te voeren.
LeadAnywhere (AGCO Connect). De LA-trackingcode wordt op onze
sites geplaatst om een chatbox weer te kunnen geven (Chat met een
expert) voor bezoekers aan de website.
Een CDN wordt gemaakt bovenop een framework met de naam
Laravel, dat een cookie genereert die DoS-aanvallen (denial-ofservice) voor de service voorkomt

Sessie

Pardot - unieke bezoekers-ID. De Pardot-waarde wordt ingesteld
wanneer er als een Pardot-gebruiker wordt ingelogd.
Cookie gegenereerd door PHP-gebaseerde talen. Dit is een algemene
identificatie die wordt gebruikt om variabelen van een
gebruikerssessie te onderhouden. Dit is normaliter een willekeurig
aangemaakt getal, waarvan het gebruik websitespecifiek kan zijn,
maar een goed voorbeeld van het gebruik hiervan is om een
gebruiker bij het bladeren van de ene naar de andere pagina ingelogd
te houden.
De door de klant geselecteerde winkelweergave of valuta. (Magentostandaard / strikt noodzakelijk)
Dit cookie wordt gebruikt om te verifiëren of het apparaat een mobiel
apparaat is.
Dit cookie wordt gebruikt door een ingelogde gebruiker. Wanneer
een ingelogde gebruiker zijn/haar e-mailadres wijzigt EN het systeem
het e-mailadres als een unieke naam gebruikt, wordt het e-mailadres
opgeslagen en wordt de gebruiker gedwongen uitgelogd.
Dit cookie wordt gebruikt om de levering van een video voor een
sessie te identificeren.
Pardot - unieke bezoekers-ID. Houdt de gebruikersactiviteit op onze
websites waarop de Pardot-trackingcode is geïnstalleerd bij. Het
domain go.agcocorp.com is gekoppeld aan Pardot.
Pardot - unieke bezoekers-ID. Houdt de gebruikersactiviteit op onze
websites waarop de Pardot-trackingcode is geïnstalleerd bij. Het
domain go.agcocorp.com is gekoppeld aan Pardot.

Sessie

5

1 dag
Sessie
1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

Sessie

01/02/2018

Sessie

1 dag
Sessie
Sessie

1 dag
10 jaar

10 jaar

X-Mapping-xxxxxxxx

Het X-Mapping-cookie is gekoppeld aan het Stingray Traffic Managerplatform van Riverbed. Dit is een taakverdelingsapplicatie voor
webservices en -sites die te maken hebben met intensief verkeer.
Wordt gebruikt om gegevens en paginaverzoeken naar de juiste
server door te sturen als een website op meerdere servers wordt
gehost. Deze heeft een gemeenschappelijke X-Mapping-root gevolgd
door een code bestaande uit acht letters. Ga voor meer informatie
naar https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515.
Dit cookie is een zogenaamde Cross-Site Request Forgery (CSRF)- of
anti-vervalsingstoken. Middels dit token wordt vervalsing van URL's
voorkomen om te garanderen dat de content die wordt geleverd van
de juister server afkomstig is en niet van een nepwebsite die is
gekopieerd van het origineel. Dit is een beschermende cookie
Sessiehandlercookies die door het CMS-framework worden gebruikt.

1 dag

Cross-Site Request Forgery-cookie (of anti-vervalsingscookie).

Sessie

Naam

Doel en opgeslagen gegevens

Vervaldatu
m

_ga

De naam van deze cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics,
een belangrijke update van de veelgebruikte analyseservice van
Google. Dit cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te
identificeren door een willekeurig aangemaakt nummer toe te wijzen
als een klantidentificatie. Dit cookie is opgenomen in elk
paginaverzoek binnen een website en wordt gebruikt om bezoekers-,
sessie- en campagnegegevens vast te leggen voor websiteanalyserapporten.
De naam van dit cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics
en volgens de documentatie wordt deze gebruikt om de
aanvraagsnelheid, en zo het verzamelen van gegevens op websites
met veel verkeer, te beperken.
Dit is een patroontypecookie van Google Analytics waarbij het
patroonelement van de naam het unieke identificatienummer van
het/de gekoppelde identificatienummer of account bevat. Het lijkt
een versie te zijn van het _gat-cookie, dat wordt gebruikt om de
hoeveelheid gegevens dat door Google op websites met veel verkeer
wordt vastgelegd, te beperken.
De naam van dit cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics.
Deze lijkt voor elke pagina die wordt bezocht een unieke waarde op te
slaan en bij te werken.
Deze cookienaam wordt gebruikt door SurveyMonkey als load
balancer en voor het tracken van gebruikers. Bronvermelding
(vermelden waar de respondent vandaan komt), toezicht op misbruik,
persistent_id, optimaliseren van tracking (voorziet in samengevoegde
gegevens om het gebruik van de service te optimaliseren), tracken van
voltooiingspercentages. Wordt gebruikt als een unieke identificatie
om te experimenteren met de wijze van enquête-afneming (bv. een
enquête op verschillende manieren weergeven om te achterhalen
welke wijze het effectiefst is).

2 jaar

XSRF-TOKEN

incap_ses_417_299548, ajax,PP3SID, ppl_win_status,
visid_incap_299548
csrf_csrf_token

1 dag

Sessie

Prestatiecookies

_gat

_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_*
_gid

ep202

10 minuten

10 minuten
1 dag

1 jaar

JSESSIONID

Dit cookie is ingesteld door New Relic en wordt door ons gebruikt om
de serverprestaties te controleren.

Sessie

mboxPC

Cookie ingesteld door Adobe SiteCatalyst-analysesoftware om door
middel van A/B-splittests de prestaties van pagina-inhoud te meten

2 jaar
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mboxSession

isc_cState
GLog

s_vi

Cookie ingesteld door Adobe SiteCatalyst-analysesoftware om door
middel van A/B-splittests de prestaties van pagina-inhoud te meten
De cookievariabele beheerd door het SmartGWT (Smartclient)framework. De cookievariabele wordt gebruikt binnen de HTTPcompressieondersteuning van SmartGWT.
De cookievariabele beheerd door het SmartGWT (Smartclient)framework. Wordt gebruikt door het klantenlogsysteem.
Dit cookie wordt naast de 's_sq' ook gebruikt om
gebruikersbewegingen op de website anoniem bij te houden. Dit als
onderdeel van onze Enhanced Reporting-tool voor statistiek die wordt
geleverd met onze IR-hostingpakketten. Hiermee kan AGCO
bijvoorbeeld zien hoeveel mensen de pagina voor de jaarvergadering
hebben bezocht of een bepaald persbericht hebben gelezen. Er wordt
niet vermeld welke gebruikers dit waren, wat het gekoppelde emailadres is etc. Classificatie: Prestaties.

1 dag

Sessie
27/04/2038

19/04/2020

Functionele cookies

Naam

Doel en opgeslagen gegevens

Vervaldatu
m

__arpvid

Dit cookie wordt gebruikt door Youku, een videohostingplatform in
China (een soort YouTube).

Sessie

__atuvc

Dit cookie is gekoppeld aan de AddThis-widget voor social media en is
doorgaans ingesloten in websites, zodat gebruikers gemakkelijk
content kunnen delen op allerlei verschillende netwerk- en
deelplatforms. In het cookie wordt bijgehouden hoe vaak een pagina
wordt gedeeld.

1 dag

__atuvs

Dit cookie is gekoppeld aan de AddThis-widget voor social sharing en
is doorgaans ingesloten in websites, zodat gebruikers gemakkelijk
content kunnen delen op allerlei verschillende netwerk- en
deelplatforms. Dit is waarschijnlijk een nieuw cookie van AddThis
waarvoor nog geen documentatie beschikbaar is, maar die wel is
ingedeeld in de veronderstelling dat deze eenzelfde doel heeft als
andere door de service ingestelde cookies.
Deze cookies worden gebruikt door Youku, een videohostingplatform
in China (een soort YouTube).

1 dag

__aysid, __ayspstp

Deze cookies worden gebruikt door Youku, een videohostingplatform
in China (een soort YouTube).

1 dag

__cfduid

Dit cookie is voor Cloudflare-services. Dit is een beveiligingscookie dat
niet kan worden uitgeschakeld. Dit cookie bevat geen
persoonsgegevens. Het wordt gebruikt voor GeoTargeting-doelen op
basis van IP-locatie
Dit cookie wordt gebruikt door Youku, een videohostingplatform in
China (een soort YouTube).
Cross-Site Request Forgery (anti-vervalsingscookie)

1 jaar

LeadAnywhere (AGCO Connect). De LA-trackingcode wordt op onze
sites geplaatst om een chatbox weer te kunnen geven (Chat met een
expert) voor bezoekers aan de website.
Dit cookie wordt gebruikt door Youku, een videohostingplatform in
China (een soort YouTube).

1 jaar

__ayft, __aypstp, __ayscnt

__ysuid
_csrf
c34la_uid

cna
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Sessie

Sessie
Sessie

1 jaar

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV,
SSRT, SSSC

Deze cookies worden gebruikt door WUFOO-formulieren om bij het
voltooien van een formulier gebruikersstatussen binnen
paginaverzoeken op te slaan.
Dit cookie wordt gebruikt door Youku, een videohostingplatform in
China (een soort YouTube).

1 dag

De LeadAnywhere-trackingcode wordt op onze sites geplaatst om een
chatbox weer te kunnen geven (Chat met een expert) voor bezoekers
aan de website.
Dit cookie wordt gebruikt om taalvoorkeuren op te slaan en om
content in de opgeslagen taal te kunnen aanbieden. De hier
weergegeven ICC-categorie is gebaseerd op dit gebruik.

Sessie

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv,
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc

Dit cookie maakt het gebruikers mogelijk in te loggen met de JS
LinkedIn-API.

Sessie

theme

Dit cookie is gekoppeld aan het thema van het online formulier dat is
gebruikt. Dit cookie kan worden uitgeschakeld.

1 dag

userReferer

Dit cookie wordt gebruikt om JotForm-gebruikersreferenties vast te
leggen. Hoe komen gebruikers bijvoorbeeld aan of bij Jotform? Via
een zoekmachine etc. Dit cookie kan worden uitgeschakeld.
Dit cookie wordt door Pardot gebruikt om de gebruikersactiviteit bij te
houden op websites waarop de Pardot-trackingcode is geïnstalleerd.

1 dag

isg
la_chatanexpert

language

visitor_id71092-hash

la_chatanexpert
timestamp

__distillery
time_zone
__cfduid

s_vi

GZIP

3 maanden

LeadAnywhere (AGCO Connect). De LA-trackingcode wordt op onze
sites geplaatst om een chatbox weer te kunnen geven (Chat met een
expert) voor bezoekers aan de website.

Sessie

10 jaar

Sessie

FunCaptcha is een beheerde CAPTCHA-service. Deze voorkomt
geautomatiseerd misbruik en houdt de conversie van mensen hoog
met leuke visuele activiteiten die gemakkelijk zijn te begrijpen.
Wistia Inc.-videospelercookie die onthoudt waar een video wordt
gepauzeerd, zodat deze weer kan worden gestart vanaf dat punt

Sessie

algemene cookie voor tijdzone

Sessie

Dit cookie wordt gebruikt om ingesloten gegevens over links op te
halen voor het Blog en de Social Media-kanalen van AGCO.

20/04/2019

1 jaar

Dit cookie wordt naast de 's_sq' ook gebruikt om
gebruikersbewegingen op de website anoniem bij te houden. Dit als
onderdeel van onze Enhanced Reporting-tool voor statistiek die wordt
geleverd met onze IR-hostingpakketten. Hiermee kan AGCO
bijvoorbeeld zien hoeveel mensen de pagina voor de jaarvergadering
hebben bezocht of een bepaald persbericht hebben gelezen. Er wordt
niet vermeld welke gebruikers dit waren, wat het gekoppelde emailadres is etc. Classificatie: Prestaties.
Op de AGCO IR-startpagina wordt een interactieve aandelengrafiek
weergegeven. Dit cookie wordt met die aandelengrafiek
gecombineerd om de gepaste mate van GZIP-ondersteuning te
bepalen.
Classificatie: Functionaliteit (hoewel dit anders kan worden ingedeeld)

19/04/2020

19/04/2023

Targetingcookies

Naam

Doel en opgeslagen gegevens

Vervaldatum

__qca, __utma, __utmv, __utmz

LinkedIn Google Analytics-cookies

1 jaar
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__utma

__utma

__utmb, __utmc

__utmt
__utmz

__utmz

_kuid_

_uetsid
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Middels dit cookie wordt bijgehouden hoe vaak iemand een
website waaraan het cookie is gekoppeld bezoekt en wanneer
de website voor het eerst en voor het laatst is bezocht. Google
Analytics gebruikt de informatie van dit cookie om
berekeningen uit te voeren met betrekking tot bijvoorbeeld
dagen en bezoeken tot aankoop.
Middels dit cookie wordt bijgehouden hoe vaak iemand een
website waaraan het cookie is gekoppeld bezoekt en wanneer
de website voor het eerst en voor het laatst is bezocht. Google
Analytics gebruikt de informatie van dit cookie om
berekeningen uit te voeren met betrekking tot bijvoorbeeld
dagen en bezoeken tot aankoop.
Google Analytics-cookie - __utmb creëert een tijdstempel van
het exacte moment waarop een bezoeker een website opent,
en __utmc creëert een tijdstempel van het exacte moment
waarop een bezoeker een website verlaat. __utmb vervalt aan
het einde van een sessie. __utmb vervalt pas na 30 minuten.
__utmc kan niet weten wanneer een gebruiker de browser
afsluit of een website verlaat en dus wacht deze 30 minuten
op activiteit; als dit niet gebeurt, vervalt het cookie.
Google Analytics-cookie - wordt gebruikt om de
aanvraagsnelheid te beperken.
Met dit cookie wordt bijgehouden waar de bezoeker vandaan
komt, welke zoekmachine is gebruikt, waarop is geklikt, welke
sleutelwoorden zijn gebruikt en vanaf welke locatie een pagina
is geopend. Door middel van dit cookie weer Google Analytics
aan wie en aan welk(e) bron / medium / sleutelwoord het
krediet toe te wijzen voor een doelconversie of ecommercetransactie.
Met dit cookie wordt bijgehouden waar de bezoeker vandaan
komt, welke zoekmachine is gebruikt, waarop is geklikt, welke
sleutelwoorden zijn gebruikt en vanaf welke locatie een pagina
is geopend. Door middel van dit cookie weer Google Analytics
aan wie en aan welk(e) bron / medium / sleutelwoord het
krediet toe te wijzen voor een doelconversie of ecommercetransactie.
Registreert een unieke ID waarmee het apparaat van een
bestaande gebruiker wordt geïdentificeerd. De ID wordt
gebruikt voor gerichte advertenties.
Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET)trackingcookie

9

18 maanden

2 jaar

1 dag

1 dag
6 maanden

3 maanden

3 maanden

1 dag

354_eng, 881_ins, 883_ins,
913_ins, la_decline, la_engid,
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd,
la_ittrk, la_page1, la_page10,
la_page11, la_page12, la_page13,
la_page14, la_page15, la_page16,
la_page17, la_page18, la_page19,
la_page2, la_page20, la_page21,
la_page22, la_page23, la_page24,
la_page25, la_page26, la_page27,
la_page28, la_page29, la_page3,
la_page30, la_page31, la_page32,
la_page33, la_page34, la_page35,
la_page36, la_page37, la_page38,
la_page39, la_page4, la_page40,
la_page41, la_page42, la_page43,
la_page44, la_page45, la_page46,
la_page47, la_page48, la_page49,
la_page5, la_page50, la_page51,
la_page6, la_page7, la_page8,
la_page9, la_pagecount, la_poll
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10,
la_time11, la_time12, la_time13,
la_time14, la_time15, la_time16,
la_time17, la_time18, la_time19,
la_time2, la_time20, la_time21,
la_time22, la_time23, la_time24,
la_time25, la_time26, la_time27,
la_time28, la_time29 la_time3,
la_time30, la_time31, la_time32,
la_time33, la_time34, la_time35,
la_time36, la_time37, la_time38,
la_time39, la_time4, la_time40,
la_time41, la_time42, la_time43,
la_time44, la_time45, la_time46,
la_time47, la_time48, la_time49,
la_time5, la_time50, la_time6,
la_time7, la_time8, la_time9,
la_trkd, la_ttrk, la_uid,
la_visitcount,
ab

LeadAnywhere-webanalysecookies

30 dagen

Niet-geclassificeerd marketingcookie

1 jaar

APID

Marketingcookie

1 jaar

APISID, NID, SSID, SAPISID

Google heeft voor elke pagina een aantal cookies ingesteld
waarin Google Maps is verwerkt. Hoewel we geen invloed
hebben op de door Google ingestelde cookies, lijken deze te
bestaan uit een mix van informatiedeeltjes om het aantal en
het gedrag van Google Maps-gebruikers te meten.
Google heeft voor elke pagina een aantal cookies ingesteld
waarin Google Maps is verwerkt. Hoewel we geen invloed
hebben op de door Google ingestelde cookies, lijken deze te
bestaan uit een mix van informatiedeeltjes om het aantal en
het gedrag van Google Maps-gebruikers te meten.
Verschillende unieke identificaties, behalve PREF, waarmee uw
opties, zoals voorkeurszoomniveau, worden vastgelegd.
Dit is een cookie dat door ASP.NET wordt gebruikt om voor uw
sessie een unieke identificatie vast te leggen
Ten behoeve van het vastleggen van bezoekersgegevens en
veiligheidsauthentificatie

18 maanden

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID,
HSID, NID, PREF

ASP.NET_SessionId
auth_token
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18 maanden

Sessie
5 jaar

bcookie

LinkedIn-browser-ID-cookie

18 maanden

bkdc

Bluekai - Oracle | Deze leggen gebruikersgegevens vast (geen
persoons- of gevoelige gegevens) voor reclamedoeleinden.
Bluekai - Oracle | Deze leggen gebruikersgegevens vast (geen
persoons- of gevoelige gegevens) voor reclamedoeleinden.
LinkedIn Secure-browser-ID-cookie

3 maanden

Dit cookie is gegenereerd wanneer er op floodlighttags wordt
gedubbelklikt. Dit cookie bevat willekeurige strings.
Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de
bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal
bezoeken, de gemiddelde duur van een bezoek aan de website
en welke pagina's zijn geladen, om gerichte advertenties te
kunnen weergegeven.
Dit cookie identificeert de browser waarmee verbinding met
Facebook wordt gemaakt. Deze is niet direct gekoppeld aan de
individuele Facebook-gebruiker. Volgens Facebook wordt het
gebruikt ten behoeve van beveiliging en omgaan met
verdachte inlogactiviteiten, met name betreffende de detectie
van bots die zich toegang tot het systeem proberen te
verschaffen. Ook meldt Facebook dat het aan elk
gegevenscookie gekoppelde gedragsprofiel na 10 dagen wordt
verwijderd. Dit cookie wordt ook gelezen via Like- en andere
Facebook-knoppen en -tags op allerlei websites.
Adobe Audience Manager gebruikt dit cookie om een unieke
ID aan een bezoeker van een website toe te wijzen. Door
middel van het demdex-cookie kan Audience Manager
basisfuncties uitvoeren, zoals identificeren van bezoekers, IDsynchronisatie, segmentatie, modellering, rapportage etc. Het
demdex-cookie heeft een TTL (time-to-live)-interval van 180
dagen. De TTL wordt na elke gebruikersinteractie met een
partnerwebsite weer herstelt naar 180 dagen. Het cookie komt
te vervallen als een gebruiker binnen de TTL-interval niet
opnieuw een bezoek aan uw website brengt. Opt-out:
Audience Manager stelt het cookie opnieuw in met een Do Not
Target-string wanneer een gebruiker aangeeft dat er geen
gegevens over hem/haar mogen worden verzameld (opt-out).
In een dergelijk geval wordt de TTL van een cookie ingesteld op
10 jaar.
AddThis is een technologiebedrijf dat het websites en de
gebruikers ervan mogelijk maakt om eenvoudig content met
elkaar te delen door middel van deelpictogrammen en social
bookmarking van websites. AddThis-cookies worden gebruikt
om het delen van content mogelijk te maken. AddThis wordt
ook gebruikt om te achterhalen hoe content op de website
wordt gedeeld.
Gebruikt door het social sharing-platform AddThis om bij te
houden welke delen van de website worden bezocht om
andere delen van de website aan te kunnen bevelen
Advertentie-/trackingcookie gebruikt door Adobe Audience
Manager
Met AddThis kunnen gebruikers content delen op social media

30 dagen

Bevat informatie over de combinatie browser en uniek ID,
gebruikt voor gericht adverteren.
Ten behoeve van het vastleggen van bezoekersgegevens en
veiligheidsauthentificatie
Gebruikt door Google in combinatie met SID om de Googlegebruikersaccount en het recentste inlogmoment te verifiëren.

2 maanden

bku
bscookie
c, rpx, khaos, put_2307, rpb
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,
CMRUM3, CMSC, CMST

datr

demdex

dl2,bt2

dpm
ex
fr
guest_id
HSID
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6 maanden
18 maanden

Sessie

18 maanden

180 dagen - 10
jaar

8 maanden

24/07/2018
1 dag

5 jaar
18 maanden

id

id

id, mdata, syncdata_TTD

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID,
PugT
lang

lang

lidc
loc
lu

MUID

MUIDB

mus, um

pdv
PERSIST
PREF

remember_checked
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Gebruikt door Google DoubleClick om de handelingen van de
gebruiker op de website te registreren en te rapporteren nadat
deze een van de advertenties van de adverteerder heeft gezien
of hierop heeft geklikt. Dit met het doel om de
doeltreffendheid van een advertentie te meten en om de
gebruiker gerichte advertenties te tonen.
Yieldlab is een leveranciersplatform en -oplossing voor
besloten marktplaatsen binnen de Europese uitgeversbranche.
Yieldlab gebruikt cookies om advertenties van zijn klanten voor
de gebruiker te optimaliseren en te beheren. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan hoe vaak een bepaalde advertentie aan de
gebruiker moet worden weergegeven. In individuele gevallen
gebruikt Yieldlab ook cookiegegevens voor statistisch
onderzoek.
We gebruiken AddThis om het klanten mogelijk te maken onze
websitecontent via e-mail of socialmediatools zoals Facebook
en Twitter te delen. Dit cookie bevat geen gegevens aan de
hand waarvan personen kunnen worden geïdentificeerd. Ga
naar www.addthis.com/privacy als u deze cookies niet wenst
te ontvangen. De individuele sociale netwerken kunnen ook
gebruikmaken van hun eigen cookies.
Dit cookie is gegenereerd wanneer er op floodlighttags wordt
gedubbelklikt. Dit cookie bevat willekeurige strings.

18 maanden

Helpt ons de taalinstellingen van de browser van de gebruiker
te bepalen om relevantere informatie in de juiste taal te
leveren.
Helpt ons de taalinstellingen van de browser van de gebruiker
te bepalen om relevantere informatie in de juiste taal te
leveren.
LinkedIn-cookie - gebruikt voor routing

Sessie

AddThis: Wordt gebruikt om de geolocatie van bezoekers op te
slaan om de locatie van de deler vast te leggen
Wordt gebruikt om het inlogproces te beheren; herkent de
gebruiker als deze de website opnieuw bezoekt indien de
gebruiker niet is uitgelogd.
Advertentiecookie dat wordt gebruikt door Bing, een
zoekmachine in eigendom van en geëxploiteerd door
Microsoft.
Deze cookies worden door Microsoft Advertising gebruikt om
gebruikerssessies anoniem te identificeren om de effectiviteit
van onze marketingcampagnes te meten.
AddThis is een technologiebedrijf dat het websites en de
gebruikers ervan mogelijk maakt om eenvoudig content met
elkaar te delen door middel van deelpictogrammen en social
bookmarking van websites. AddThis-cookies worden gebruikt
om het delen van content mogelijk te maken. AddThis wordt
ook gebruikt om te achterhalen hoe content op de website
wordt gedeeld.
Met AddThis kunnen gebruikers content delen op social media

1 jaar

Wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren voor een specifieke
website vast te leggen
Dit is een standaard Google-cookie dat voor een aantal
Google-services wordt gebruikt. Slaat de gebruikersvoorkeuren
op en kan worden gebruikt om advertenties bij Googleopdrachten te personaliseren
Ten behoeve van het vastleggen van bezoekersgegevens en
veiligheidsauthentificatie

Sessie

12

1 jaar

1 jaar

30 dagen

Sessie

28/03/2018

18 maanden

1 jaar

2 jaar

1 jaar

1 dag

18 maanden

5 jaar

remember_checked_on
rtbData0
secure_session
sess
SEUNCY
SID

stx_user_id
TapAd_DID

TapAd_TS

TDCPM
TDID
to_checksum
to_checksum
to_master
to_version
tuuid

tuuid, c, tuuid_last_update
twll
U

u
UID, UIDR

uuid2
uvc
vc
visitor_id71092, visitor_id71092hash, lpv71092
pardot
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Ten behoeve van het vastleggen van bezoekersgegevens en
veiligheidsauthentificatie
Dit is een advertentiecookie dat wordt gebruik door adap.tv

5 jaar

Ten behoeve van het vastleggen van bezoekersgegevens en
veiligheidsauthentificatie
Dit is een advertentiecookie dat wordt gebruikt door
AppNexus om de sessie van de gebruiker bij te houden
Registreert een unieke ID waarmee het apparaat van een
gebruiker wordt geïdentificeerd voor herhalingsbezoeken.
Dit cookie wordt gebruikt door Google in combinatie met HSID
om de Google-gebruikersaccount en het recentste
inlogmoment te verifiëren.
Analyses, multivariatietesten en websiteoptimalisatie.

5 jaar

Wordt gebruikt om te bepalen wat voor type apparaat/types
apparaten (smartphones, tablets, computers, tv's etc.) worden
gebruikt door een gebruiker.
Wordt gebruikt om te bepalen wat voor type apparaat/types
apparaten (smartphones, tablets, computers, tv's etc.) worden
gebruikt door een gebruiker.
Dit is een advertentiecookie dat wordt gebruik door
TheTradeDesk
Dit is een advertentiecookie dat wordt gebruik door
TheTradeDesk
TruOptik is een gegevensbeheerplatform dat wordt gebruikt
om een doelpubliek te identificeren en segmenteren
TruOptik is een gegevensbeheerplatform dat wordt gebruikt
om een doelpubliek te identificeren en segmenteren
TruOptik is een gegevensbeheerplatform dat wordt gebruikt
om een doelpubliek te identificeren en segmenteren
TruOptik is een gegevensbeheerplatform dat wordt gebruikt
om een doelpubliek te identificeren en segmenteren
Adbrain gebruikt cookies en andere via de apparaten van
personen verzamelde gegevens om deze
apparaatoverschrijdend bij te houden; dit om gerichte
advertenties te kunnen aanbieden.
Registreert of de gebruiker wel of niet heeft ingestemd met
het gebruik van cookies.
Ten behoeve van het vastleggen van bezoekersgegevens en
veiligheidsauthentificatie
Cookie verzamelt onidentificeerbare gegevens die naar een
niet-geïdentificeerde bron worden verzonden. De
bronidentiteit wordt geheim gehouden door Whois Privacy
Protection Service Inc.
Niet-geclassificeerd marketingcookie

30 dagen

De reacties op onze blog worden verwerkt door een oplossing
van een externe partij. Deze oplossing maakt gebruik van
cookies om terugkerend gebruik van de blog te
vergemakkelijken. Meer informatie is te vinden in het
privacybeleid van deze partij
Dit is een advertentiecookie dat wordt gebruikt door
AppNexus om de sessie van de gebruiker bij te houden
AddThis: Houdt bij hoe vaak een gebruiker interacteert met
AddThis
AddThis: Wordt gebruikt door het social sharing-platform
AddThis
Trackingcookie gebruikt door Pardot. Pardot-cookies slaan op
geen enkele wijze informatie op aan de hand waarvan
personen kunnen worden geïdentificeerd; het enige wat wordt

2 jaar

13

2 jaar

1 dag
6 maanden
18 maanden

1 jaar

2 maanden

1 jaar
1 jaar
1 dag
1 dag
1 jaar
1 jaar
2 jaar

1 jaar
5 jaar
3 maanden

1 jaar

1 dag
1 jaar
1 jaar
10 jaar

opgeslagen, is een unieke identificatie.

VISITOR_INFO1_LIVE
SID HSID SSID APISID
SAPISID YSC GEUP PREF AID
NID OTZ LOGIN_INFO

xtc
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We sluiten video's van ons officiële YouTube-kanaal in in deze
website via de verbeterde-beveiligingsmodus van YouTube.
Zodra u op de YouTube-videospeler klikt, kan deze mode
cookies op uw computer plaatsen. YouTube slaat voor het
afspelen van via de verbeterde-beveiligingsmodus ingesloten
video's echter geen cookiegegevens op aan de hand waarvan
personen kunnen worden geïdentificeerd.
AddThis: Registreert het delen van content via social media
door de gebruiker.
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18 maanden

1 jaar

Bijlage 2
Websites waarop dit beleid van toepassing is
Dit beleid is van toepassing op de onderstaande websites die worden beheerd of geëxploiteerd door
AGCO:
africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com
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ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
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www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr
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