Cookieverklaring Meditation Moments
Wij zijn Meditation Moments B.V. (hierna: “Meditation Moments”, “wij”, “ons” of “onze”) met
maatschappelijke zetel en hoofdkantoor te Hoogland, Slaagseweg 10, 3828 PK, Nederland.
In deze cookieverklaring leggen we uit op welke manier en voor welke doeleinden de informatie die
in dit cookiebeleid beschreven is verzameld en verwerkt wordt wanneer je de onze applicatie (“app”)
en/of website www.meditationmoments.com (“Website”) gebruikt.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet, mobiele telefoon of andere apparaten
worden geplaatst om ervoor te zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen en verzenden.
Wanneer je onze website of app gebruikt kunnen wij (en derde partijen waarmee we samenwerken)
cookies en soortgelijke technologieën gebruiken - zoals webbakens, pixels en SDK's - ongeacht of
deze technologieën code of gegevens op uw apparaat installeren (samen “cookies”).
Welke cookies gebruiken wij?
De cookies die we gebruiken hebben verschillende functies en vallen in de volgende categorieën:

1. Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website en
app, en maken deze gebruiksvriendelijk. Zo geven ze bijvoorbeeld toegang tot onze website en app,
en helpen bij het identificeren van onregelmatigheden, het voorkomen van frauduleuze activiteiten,
en het verbeteren van de beveiliging. Ook zorgen ze ervoor dat je de functies van onze website en
app kunt gebruiken, zoals het aanmaken van een account, het opslaan van inloggegevens en het
doen van een betaling. Volgens de huidige wetgeving hebben we geen toestemming nodig om deze
cookies te gebruiken.
2. Analytische cookies: Deze helpen ons bijvoorbeeld om de prestatie en effectiviteit van onze
website en app te meten, en in kaart te brengen hoe onze bezoekers onze website en app
gebruiken. Dit helpt ons om de website en app te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen met
uw toestemming. Er kunnen ook cookies van derden worden gebruikt. We verwijzen naar het
privacybeleid van de desbetreffende derde partij, zoals hieronder uiteengezet in ons Cookieoverzicht.
3. Advertentie cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat wij, en derden, advertenties kunnen tonen
die voor u relevant zijn. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die bijhouden of je onze website of app hebt
geopend via een advertentie op de website van een derde partij, of cookies waarmee we
doelgroepen voor onze promotiecampagnes kunnen meten, optimaliseren en opbouwen. We
gebruiken deze cookies alleen met uw toestemming. Er kunnen ook cookies van derden worden
gebruikt. Wij verwijzen je voor meer informatie over deze cookies naar het privacybeleid van de
betreffende derde partij, zoals aangegeven in het cookie overzicht hieronder.
Welke specifieke cookies we gebruiken kan van tijd tot tijd veranderen. Hieronder vindt u meer
informatie over de specifieke cookies die we gebruiken. We zullen het overzicht regelmatig updaten.

Cookies uitschakelen / weigeren
Bepaalde aspecten en functionaliteiten van onze website en app kunnen alleen worden aangeboden
door het gebruik van cookies. Wanneer je bepaalde cookies uitschakelt of weigert, kan het zijn dat
bepaalde functies van onze website of app hierdoor minder goed of niet meer werken.
Je kunt het gebruik van cookies via onze website uitschakelen door je browserinstellingen te
wijzigen. Bezoek voor meer informatie een van de volgende websites (afhankelijk van welke browser
je gebruikt).
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Microsoft Internet Explorer
• Apple Safari
• Opera
Aanpassing van deze privacy- en cookieverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. We raden
je dan ook aan om regelmatig onze App en Website te checken voor de laatste versie.
Vragen?
Neem voor vragen over onze cookieverklaring gerust contact met ons op. Je kunt contact met ons
opnemen via het contactformulier in onze app of door een e-mail te sturen naar
contact@meditationmoments.nl
Door ons gebruikte cookies:
Functionele cookies:

Naam

Bron

Doel

Verloopt

XSRF-TOKEN

CSRF

Helpt bij het beveiligen van de
website en het voorkomen van
Cross-Site Request Forgery (CSRF)
aanvallen.

aan het einde van
de sessie

__cfduid

Cloudflare

Gebruikt door het inhoudsnetwerk,
Cloudflare, om vertrouwd
webverkeer te identificeren.

na 1 jaar

Stripe
(Payment
provider)

Gebruikt door onze betaalpartner
Stripe om betalingen te beheren.

aan het einde van
de sessie

__stripe_mid
__stripe_orig_props
__stripe_sid

Analytische cookies:
Naam

Bron

Doel

Verloopt

_ga

Google

Registreert een unieke ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens
te genereren over hoe de bezoeker
de website en/of app gebruikt.

na 2 jaar

_ga

Google

Houdt bij welke pagina’s, inhoud en
opties een gebruiker bekijkt. Het doel
hiervan is website analyse en
prestatiemeting.

https://policies.googl
e.com/technologies/
partner-sites?hl=enGB&gl=uk

Advertentie cookies:

Naam

Bron

Doel

Verloopt

_fbp

Facebook

Retargeting pixel voor marketing
doeleinden

na 90
dagen

Google

Zorgt ervoor dat de website en/of
app voldoende snelheid heeft om
te functioneren door de
gegevensverzameling te
beperken wanneer er veel
verkeer is

na 10
minuten

_gat

_gid

__ar_v4

__adroll_fpc

Cookiebeleid van
derde partijen

https://www.faceboo
k.com/about/privacy

https://policies.googl
e.com/technologies/
partner-sites?hl=enGB&gl=uk

Google

Bijhouden van gegevens van de
bezoeker van onze website en
gebruiker van de app

na 25 uur

https://policies.googl
e.com/technologies/
partner-sites?hl=enGB&gl=uk

Google

Voor advertientie doeleinden
(Google DoubleClick)

na 5 jaar

https://policies.googl
e.com/technologies/a
ds?hl=en-US

na 5 jaar

https://www.adrollgr
oup.com/privacy

Adroll
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Retargeting pixel voor marketing
doeleinden

