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COOKIEBELEID  
In dit cookiebeleid wordt uitgelegd hoe wij cookies gebruiken. Lees het cookiebeleid zorgvuldig door. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons op DataPrivacyOffice@timken.com. 

 

Wat zijn cookies, hoe worden ze gebruikt en hoe kan ik ze tegenhouden?  

Een cookie is een stukje code dat wordt geïnstalleerd in de browser en opgeslagen in het geheugen 

van uw computer of apparaat dat informatie verzamelt over het gebruik van onze website om deze 

effectief te laten functioneren en de ervaring van bezoekers van onze website te verbeteren.  Cookies 

op onze website zijn ofwel sessiecookies, dit zijn tijdelijke cookies die gewist worden van uw computer 

of apparaat als u de browser afsluit, of permanente cookies die in één van de submappen van uw 

browser blijven staan nadat u de browser afsluit. U kunt permanente cookies uit de geschiedenis van 

uw browser verwijderen.  

  

Onze website gebruikt cookies om uw sessie op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die 

vereist zijn voor de werking van onze website, bijvoorbeeld met betrekking tot de verdeling van 

verkeer. Verder gebruiken we cookies om onze producten en diensten af te stemmen op uw 

interesses en behoeften. 

 

We gebruiken functionele-, analytische-, performance-, targeting-, advertentie- en derde-partij-

cookies. De soorten cookies de we gebruiken op onze website worden hieronder opgenoemd.     

  

Wat verzamelen we?  

  

Cookie  Omschrijving  
Soort 

cookie  
Duur  Gebruik  

_gat_gtag_ 

[property ID] 

Dit is een patroon-cookie die wordt 

geplaatst door Google Analytics, waar het 

patroonelement in de naam het unieke 

identificatienummer van de account of 

website bevat waarop hij betrekking 

heeft. Het blijkt een variatie van de _gat 

cookie die wordt gebruikt om de 

hoeveelheid data te beperken die door 

Google wordt geregistreerd op websites 

met veel verkeer.  

Sessie 1 min.  Performance 

Bezoeker_id 

[getal] 

De bezoekercookie bevat een uniek 

bezoeker-ID en de unieke identificatie 

voor uw account. Voorbeeld: de 

cookienaam bezoeker_id12345 slaat het 

bezoeker-ID 1010101010 op. De 

account-identificatie, 12345, zorgt ervoor 

dat de bezoeker op de juiste Pardot-

account wordt gevolgd. De 

bezoekerwaarde is het bezoeker_id in uw 

Pardot-account. Deze cookie wordt 

geplaatst voor bezoekers door de Pardot 

Permanen

t 
2 jaar Analytisch 
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trackingcode. De gegevens worden 

anoniem opgeslagen, pas na converteren 

zullen de gegevens zichtbaar zijn in 

combinatie met persoonlijke details.  

Bezoeker_id 

[getal] # 

De bezoeker-hash-cookie bevat het 

account-ID en slaat een unieke hash op. 

Voorbeeld: de cookie naam 

bezoeker_id12345-hash slaat de hash 

“855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533” 

op, en de account-ID is 12345. Deze 

cookie is een veiligheidsmaatregel om te 

verzekeren dat een kwaadwillige 

gebruiker zich niet voor kan doen als 

bezoeker van Pardot en toegang krijgt tot 

gerelateerde prospectinformatie. 

Permanen

t 
2 jaar Analytisch 

_ga 
Gebruikt om gebruikers te 

onderscheiden. 

Permanen

t 
2 jaar Analytisch 

_gid 

Deze cookie wordt geplaatst door Google 

Analytics. De cookie wordt gebruikt om 

informatie op te slaan over hoe 

bezoekers een website gebruiken en 

ondersteunt het creëren van een 

analytisch rapport over de prestaties van 

de website. De verzamelde data, onder 

andere het aantal bezoekers, de bron 

waar de bezoekers vandaan kwamen en 

de bezochte pagina's, wordt opgeslagen 

in anonieme vorm. 

Permanen

t 
1 dag Analytisch 

Cookies_allowed 
Om te controleren of een bezoeker in het 

verleden cookies heeft geaccepteerd. 

Permanen

t 
1 jaar Noodzakelijk 

CONCRETE5 
Om te controleren of een gebruiker is 

ingelogd. 
Sessie 1 min. Noodzakelijk 

Voorkeurstaal  
Om de voorkeurstaal op te slaan Permanen

t 
1 maand Noodzakelijk 

 

 

Welke cookies van derde partijen of tracking tools gebruikt onze website?  

Naast de hierboven genoemde cookies, gebruiken enkele van de diensten van derden die hieronder 

worden genoemd ook cookies. We kunnen het gebruik van deze cookies en/of het gebruik door 

derden van de door deze cookies verzamelde informatie niet sturen of beïnvloeden. Deze cookies 

verzamelen statistische gegevens en volgen uw browsegedrag.    

  

Google Analytics   

Installeert permanente cookies om bezoeker-, sessie- en campagnedata te berekenen en het 

websitegebruik te volgen voor het analytische rapport van de website evenals voor het begrip van 

gebruikersinteractie met de website.  Deze permanente cookies slaan informatie anoniem op en 

wijzen willekeurig gegenereerde nummers toe om bezoekers uniek te identificeren. Google Analytics 

plaatst ook sessiecookies die een patroonelement in de naam hebben met het unieke 

identificatienummer van de account of website bevat waarop hij betrekking heeft.  
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Voor meer informatie over het gebruik van cookies voor Google analytics en een keuze te maken met 

betrekking tot dergelijke cookies, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on bezoeken.   

  

Google Maps  

Installeert permanente cookies om bezoeker-, sessie- en campagnedata te berekenen en het 

websitegebruik te volgen voor het analytische rapport van de website evenals voor het begrip van 

gebruikersinteractie met de website.  Deze permanente cookies slaan informatie anoniem op en 

wijzen willekeurig gegenereerde nummers toe om bezoekers uniek te identificeren.    

 

Google Tag Manager 

Installeert permanente cookies om bezoeker-, sessie- en campagnedata te berekenen en het 

websitegebruik te volgen voor het analytische rapport van de website evenals voor het begrip van 

gebruikersinteractie met de website.  Deze permanente cookies slaan informatie anoniem op en 

wijzen willekeurig gegenereerde nummers toe om bezoekers uniek te identificeren.    

 

Google Optimize 

Installeert permanente cookies om bezoeker-, sessie- en campagnedata te berekenen en het 

websitegebruik te volgen voor het analytische rapport van de website evenals voor het begrip van 

gebruikersinteractie met de website.  Deze permanente cookies slaan informatie anoniem op en 

wijzen willekeurig gegenereerde nummers toe om bezoekers uniek te identificeren.    

  

Concrete5 

Plaatst permanente cookies die worden gebruikt om de beheerinstellingen van de gebruiker vast te 

leggen.  Concrete5 gebruikt ook permanente en sessiecookies om het tijdstip vast te leggen waarop 

de Concrete5-instellingen zijn ingesteld.  

 

Pardot 

Installeert permanente cookies om bezoeker-, sessie- en campagnedata te berekenen en het 

websitegebruik te volgen voor het analytische rapport van de website evenals voor het begrip van 

gebruikersinteractie met de website.  Deze permanente cookies slaan informatie anoniem op en 

wijzen willekeurig gegenereerde nummers toe om bezoekers uniek te identificeren. 

 

 

Sociale media koppelingen, wat gebeurt er als u klikt op de koppeling naar een platform van 

derden?  

 

Inhoud van externe platforms weergeven  

Met dit type diensten kunt u inhoud weergeven die wordt gehost op externe platforms direct van de 

pagina's van deze website en er interactie mee hebben.  Dit type service kan nog steeds gegevens 

over webverkeer verzamelen voor de pagina's waar de dienst is geïnstalleerd, zelfs als u verder niets 

doet op hun website. Hierbij wordt de informatie dat u onze website heeft bezocht, overgedragen aan 

het sociale netwerk. Daarnaast kan meer informatie worden overgedragen aan het sociale netwerk 

over uw interactie met onze website, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, datum en tijd, uw 

browser en besturingssysteem en uw IP-adres. 

 

Als u bent geregistreerd bij het sociale netwerk en bent aangemeld in uw account bij het klikken op de 

netwerkkoppeling op onze website, kan het sociale netwerk in staat zijn om de verzamelde informatie 

(zoals eerder beschreven) direct aan uw profiel toe te wijzen. Ook kan het dan mogelijk zijn om u 

persoonlijk te identificeren. U kunt echter voorkomen dat het netwerk dergelijke acties uitvoert, door u 

van tevoren af te melden bij uw sociale netwerk. We kunnen in geen enkel geval invloed uitoefenen 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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op dergelijke acties van de sociale netwerken en we verzoeken u om voor meer informatie de 

privacyverklaringen van de netwerken te raadplegen. 

 

  

LinkedIn  

Installeert permanente cookies om LinkedIn-functionaliteit op de pagina te activeren en voor 

directe routering naar de LinkedIn-website.  LinkedIn installeert ook sessiecookies die worden 

gebruikt om de gebruikersstatus tijdens verschillende pagina-aanvragen te behouden en om 

de taalvoorkeuren van een gebruiker te bewaren om bij het volgende bezoek aan de website 

de inhoud in die taal te presenteren.  

 

YouTube video widget (Google Inc.)  

YouTube is een visualisatieservice voor video-inhoud geleverd door Google Inc. waarmee 

deze website in staat is om inhoud van dit soort op zijn pagina's op te nemen.  

 

Facebook 

Er is een identificerende deelknop die u direct naar Facebook leidt. Er worden echter geen 
cookies verzameld van onze website voor Facebook. 
 

Instagram 

Er is een identificerende deelknop die u direct naar Instagram leidt. Er worden echter geen 
cookies verzameld van onze website voor Instagram.   
 

Twitter 

Er is een identificerende deelknop die u direct naar Twitter leidt. Er worden echter geen 
cookies verzameld van onze website voor Twitter.   
 

 

Hoe kan ik cookies uitschakelen?  

U kunt voorkeuren voor cookies direct in uw eigen webbrowser beheren en bijvoorbeeld voorkomen 

dat derden cookies plaatsen.  Via uw browservoorkeuren is het ook mogelijk om cookies die in het 

verleden zijn geïnstalleerd te verwijderen, inclusief de cookies die de eerdere mogelijke toestemming 

voor het plaatsen van cookies door deze website hebben opgeslagen.   

  

Hier zijn koppelingen om de cookies te beheren van een aantal veel gebruikte webbrowsers:  

  

Google Chrome  

  

Internet Explorer  

  

Firefox  

  

Safari  

  

Voor andere webbrowsers kunt u de instructies volgen in het help-gedeelte van uw webbrowser, of 

bezoek allaboutcookies.org.  Voor cookies geplaatst door derden kunt u de voorkeuren beheren door 

de middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld in de privacyverklaring van de derde, of door 

contact op te nemen met de derde.  

Voor meer informatie over bepaalde cookies gebruikt voor advertenties van derden op basis van 

interesse, inclusief tracking over meerdere apparaten, en om bepaalde keuzes te maken met 

https://support.google.com/accounts/answer/32050
https://support.google.com/accounts/answer/32050
http://support.microsoft.com/kb/278835
http://support.microsoft.com/kb/278835
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
http://allaboutcookies.org/
http://allaboutcookies.org/
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betrekking tot dergelijke cookies, kunt u de Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, 

Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance bezoeken of de 

instellingen van uw apparaat als u de DAA of andere mobiele app heeft. Naast deze websites kunnen 

er nog andere (nationale) websites zijn die u informatie geven over cookies gebruikt door derden. 

 

Wij verwijzen u naar onze privacyverklaring voor informatie over het verwerken van 

persoonsgegevens. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mede-verwerkingsverantwoordelijken  

BEKA-Betelligungs GmbH Groeneveld Italia S.r.l. 

BEKA Japan Co., Ltd. Groeneveld Latin America Ltda. 

BEKA Lubrication Systems (Kunshan) Co., Ltd. Groeneveld Lubrication Solutions GmbH 

BEKA-Lube GmbH Groeneveld Lubrication Solutions Inc. 

BEKA-Lube N.V. Groeneveld Lubrication Solutions Limited 

BEKA-Nederland B.V. Groeneveld Lubrication Solutions Ltd. 

BEKALube France S.A.S. Groeneveld Lubrication Solutions Pty. Ltd. 

BEKALube Iberica S.L.U. Groeneveld Lubrication Solutions Sarl 

BEKALube S.R.L. Groeneveld Lubrication Solutions Srl 

BEKAWorld Singapore Pte. Ltd. Groeneveld Polska Sp Z.o.o. 

Gintec Active Safety Ltd. Groeneveld Pte. Ltd. 

Greencat GmbH Groeneveld South Africa Pty. Ltd. 

Greencat Sp Z.o.o. Groeneveld s.r.o. 

Groeneveld-Beka Canada Inc. Groeneveld Trading (Shanghai) Co. Ltd. 

Groeneveld-BEKA GmbH Groeneveld Transport Efficiency B.V. 

Groeneveld Belgium NV Groeneveld Transport Efficiency Iberica Sa 

Groeneveld Solucoes Em Lubrificacao Ltda. Groeneveld Transport Efficiency International Holding B.V. 

Groeneveld Groep B.V. Groeneveld UK Limited 

Groeneveld Groep Nederland B.V. Groeneveld USA, Inc. 

Groeneveld Immobiliare S.r.l. MAW-Maschinenfabrik Wannberg GmbH 

Groeneveld India Private Limited  

 

Moederbedrijf en mede-verwerkingsverantwoordelijke (contactinformatie hieronder 

weergegeven)  

The Timken Company (US)  

4500 Mount Pleasant Street NW  

North Canton, Ohio 44720, USA  

 

Contactinformatie mede-verwerkingsverantwoordelijke 

Contact: Data Privacy Office  

E-mail: DataPrivacyOffice@timken.com  

Telefoon: +1-234-262-2207; gratis (in V.S.): +1-866-846-5369; Internationaal: +011 234-262-2207 

 

http://optout.aboutads.info/#!/
http://optout.aboutads.info/#!/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/
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Functionaris gegevensbescherming (Groeneveld-BEKA GmbH) Informatie 

datenschutz@atarax.de  

 

 

 

 

 

 

mailto:datenschutz@atarax.de

