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Functionele cookies en analyse-cookies zonder toestemming
Kiest u ervoor om cookies niet toe te staan, dan plaatsen wij alleen cookies waarvoor wij uw toestemming niet nodig

hebben. Dat zijn functionele cookies en anonieme analyse-cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website

goed werkt. De analyse-cookies verzamelen anonieme gegevens over uw websitebezoek. Wij analyseren deze gegevens om
daarmee onze website te verbeteren.

Hieronder leest u welke functionele cookies en anonieme analyse-cookies cookies wij plaatsen op Argenta.nl:

Sitecore

Sitecore is het systeem waar de website van Argenta op draait. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed

functioneert en dat u als klant veilige toegang heeft tot uw online bankomgeving. De cookies onthouden bovendien uw

instellingen voor Argenta.nl, zoals bijvoorbeeld uw cookie-instellingen. De analyse-cookie verzamelt anoniem gegevens over
herhaalbezoeken aan onze website. Met die gegevens kunnen wij de inhoud van de website testen om daarmee steeds
onze website te verbeteren.

Cookie

Soort cookie

Bewaartermijn

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Analyse (anoniem) en Functioneel

10 jaar

Argenta_PublicSite_CookieNotification

Functioneel

12 maanden

Redirect

Functioneel

Tot u uw browser sluit

ASP.NET_SessionId

Functioneel

Tot u uw browser sluit

.ASPXAUTH

Functioneel

Tot u uw browser sluit

FedAuth

Functioneel

Tot u uw browser sluit

RequestVerificationToken

Functioneel

Tot u uw browser sluit

X-XSRF-TOKEN

Functioneel

Tot u uw browser sluit

Google Analytics

Met de cookies van Google Analytics verzamelen wij bezoekersstatistieken om de website te verbeteren. Zo zien wij welke

pagina’s op Argenta.nl het meest bekeken zijn, waar foutmeldingen plaatsvinden en welke pagina’s effectief zijn. Met deze
informatie optimaliseren wij het gebruiksgemak van de website. Gegevens die hierbij verzameld en gebruikt worden, zijn
volledig anoniem.
Cookie

Soort cookie

Bewaartermijn

_ga

Analyse (anoniem)

24 maanden

_ga

Analyse (anoniem)

1 dag

_gid

Analyse (anoniem)

1 dag

1P_JAR

Analyse (anoniem)

1 maand

sessionTimestamp

Functioneel

Tot u uw browser sluit
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Relay 42

Relay42 gebruikt cookies voor het doormeten van de website, zodat wij inzicht krijgen in de effectiviteit en kwaliteit van
Argenta.nl. Hiervoor volgt Argenta geen individuele bezoekers, maar gaat het om algemeen gebruik, en dus anonieme

gegevens. Daarnaast wordt Relay42 gebruikt voor het opbouwen van profielen voor personalisatiedoeleinden van personen
die inloggen. Dat doen wij alleen als een klant daar toestemming voor gegeven heeft.

Cookie

Soort cookie

Bewaartermijn

_svs

Functioneel

24 maanden

_svtri

Functioneel

24 maanden

31_31

Functioneel

12 maanden

Google

De functionele cookies van Google worden gebruikt om de website te beveiligen, om de cookiebar weer te geven en om uw
voorkeuren te onthouden.

Cookie

Soort cookie

Bewaartermijn

CONSENT

Functioneel

480 maanden

HSID

Functioneel

24 maanden

NID

Functioneel

6 maanden
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Marketingcookies, social media-cookies en analyse-cookies met
toestemming
Staat u cookies toe, dan plaatsen wij naast de cookies waarvoor wij geen toestemming nodig hebben, ook cookies waarmee
wij persoonlijke gegevens verzamelen om informatie van Argenta beter op uw behoefte af te stemmen. Deze gegevens zijn
niet anoniem en worden gebruikt om bijvoorbeeld via online advertenties onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit
doen wij het liefst zo gericht mogelijk en om u geen onnodige advertenties te laten zien.
Onderstaande cookies maken het mogelijk om:

• bij te houden welke advertenties u al heeft gezien. Hiermee voorkomen wij dat u te vaak dezelfde advertenties ziet.
• bij te houden of u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. U ziet dan geen onnodige advertenties.
Hieronder leest u welke marketingcookies, social media-cookies en analyse-cookies op Argenta.nl staan:

Google

Argenta maakt gebruik van Google-cookies om u relevante advertenties en informatie te laten zien. Dit gebeurt op basis

van informatie over uw bezoek aan webpagina’s van Argenta.nl. Wanneer u deze cookies accepteert, deelt Argenta infor-

matie over u via Google-kanalen. Voor de cookies die Google gebruikt, verwijzen wij u naar de verklaring die Google geeft.
Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.
Cookie

Soort cookie

Bewaartermijn

AID

Marketing

18 maanden

APISID

Marketing

24 maanden

OGPC

Marketing

1 maand

SAPISID

Marketing

24 maanden

SID

Marketing

24 maanden

SIDCC

Marketing

3 maanden

SSID

Marketing

24 maanden

Doubleclick by Google

Doubleclick maakt gebruik van cookies om relevante en informatieve advertenties op websites van derden te laten zien. Dit
doen zij op basis van de pagina’s die u op Argenta.nl bekeken hebt.
Cookie

Soort cookie

Bewaartermijn

DSID

Marketing

1 maand
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Facebook

Met deze cookies toont Facebook u relevante advertenties en informatie van Argenta op uw persoonlijke facebookpagina.
Dit gebeurt op basis van eerder bezochte pagina’s op Argenta.nl. Wanneer u deze cookies accepteert, deelt Argenta deze

informatie met Facebook. Voor de cookies die Facebook gebruikt, verwijzen wij u naar de verklaring die Facebook op haar
eigen pagina geeft. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.
Cookie

Soort cookie

Bewaartermijn

c_user

Marketing

3 maanden

datr

Marketing

24 maanden

dpr

Marketing

4 dagen

fr

Marketing

3 maanden

pl

Marketing

2 maanden

sb

Marketing

24 maanden

wd

Marketing

1 dag

xs

Marketing

3 maanden

Usabilla

Usabilla is een tool waarmee wij feedback van bezoekers op onze website verzamelen om onze website te verbeteren.

Usabilla plaatst geen cookies op onze website. Wij hebben Usabilla zo ingesteld dat dat ook niet nodig is. Als u toestem-

ming heeft gegeven voor marketingcookies en analyse-cookies, geeft u ook toestemming voor het gebruik van Usabilla.
Dat betekent dat wij u kunnen vragen om uw mening over onze website te geven. U beslist zelf of u dat wel of niet wilt
doen.
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Een gezonde bank.

