
 

 

BELEID OVER COOKIES & TRACKINGTECHNOLOGIEËN 

Laatst bijgewerkt: 20 juli 2022 

Dplay Entertainment Limited en/of haar dochteronderneming en gelieerde 
ondernemingen ("wij" of "ons") gebruiken, samen met onze advertentiepartners en 
dienstverleners, cookies en soortgelijke technologieën op onze websites en in mobiele 
en met de televisie verbonden applicaties (gezamenlijk de "Diensten"). Het Beleid over 
cookies en trackingtechnologieën maakt deel uit van onze verplichting om u te 
informeren over de wijze waarop er informatie over u wordt verzameld, gebruikt en 
gedeeld wanneer u gebruik maakt van de Diensten. Voor meer informatie over hoe wij 
uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dient u onze Privacyverklaring te 
raadplegen. In dit Beleid over cookies en trackingtechnologieën wordt aanvullende 
informatie gegeven over: 

1. DE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN DIE WIJ MET 
BETREKKING TOT DE DIENSTEN GEBRUIKEN 

2. HOE WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN GEBRUIKEN 
3. HOE ONZE ADVERTENTIEPARTNERS TRACKINGTECHNOLOGIEËN 

GEBRUIKEN 
4. UW KEUZES (HET BEHEREN VAN COOKIES EN HOE U ZICH KUNT AFMELDEN) 
5. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN  

1. DE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN DIE WIJ MET 
BETREKKING TOT DE DIENSTEN GEBRUIKEN 

Zoals veel bedrijven maken wij gebruik van trackingtechnologieën met betrekking tot 
onze Diensten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de soorten 
trackingtechnologieën die kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de wijze waarop u 
toegang heeft tot en gebruik maakt van de Diensten. 

Webbrowser cookies Een cookie is een bestand dat op een computer wordt 
geplaatst wanneer deze wordt gebruikt om de Diensten te 
bezoeken. Cookies bevatten over het algemeen informatie die 
gekoppeld is aan uw webbrowser, informatie zoals 
websitevoorkeuren, inloggegevens of een gebruikers-ID. Met 
deze informatie kunnen online diensten u herkennen wanneer 
u gebruik maakt van de Diensten of deze opnieuw bezoekt. 

"First party cookies" zijn cookies die worden ingesteld door het 
domein dat u bezoekt. Wanneer u websites in ons netwerk 
van sites bezoekt, plaatsen wij cookies die op de domeinen 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/privacy-policy_sto7706601/story.shtml
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#howweuse
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#adpartners
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#adpartners
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#yourchoices
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#contactus


 

 

van de sites zijn ingesteld die u bezoekt en op onze 
domeinen. 

"Third party cookies" zijn cookies die door onze 
advertentiepartners, advertentienetwerken en dienstverleners 
van analytische tools worden geplaatst wanneer u de sites 
bezoekt. 

"Sessiecookies" worden opgeslagen voor de duur van uw 
bezoek. 

"Permanente cookies" blijven opgeslagen nadat u van de 
diensten gebruik heeft gemaakt en kunnen weken of zelfs 
jaren worden bewaard. 

Trackingtechnologieën  De Diensten bevatten mogelijk webbeacons/GIF's, pixels, 
page tags, embedded scripts en andere 
trackingtechnologieën. Deze technologieën bestaan uit kleine 
afbeeldingen of andere codes die vastleggen hoe u van de 
Diensten gebruik maakt. Ze worden vaak gebruikt in 
combinatie met webbrowser cookies of andere identifiers die 
aan uw apparaat zijn gekoppeld. 

Apparaat-ID’s Wij kunnen uw IP-adres verzamelen of andere unieke 
identifiers voor het specifieke apparaat dat u gebruikt om 
toegang te krijgen tot het internet of de Dienst. 

Mobiele advertentie-
ID’s 

Wij en onze externe dienstverleners ontvangen mogelijk een 
advertentie-ID die aan uw apparaat is toegewezen als u via 
een mobiele applicatie van de Diensten gebruikt maakt. 

Tracking tussen 
verschillende 
apparaten 

Als u verschillende apparaten gebruikt (zoals uw 
thuiscomputer, laptop, mobiel apparaat, aangesloten televisie 
en/of ander smart apparaat) om toegang te krijgen tot onze 
Diensten, kunnen we u mogelijk aan elk van uw apparaten 
koppelen via deterministische (bijv. het inloggen op een 
account of dienst op meerdere apparaten) of probabilistische 
(bijv. het redelijkerwijs trekken van conclusies op basis van het 



 

 

verzamelen van niet-persoonlijke informatie over de apparaten 
die u gebruikt) fingerprinting-technologieën. 

Nauwkeurige locatie-
gegevens 

Als u een van onze mobiele applicaties gebruikt, wordt u de 
mogelijkheid geboden om informatie over uw exacte locatie 
met ons te delen. Als u hiermee instemt, kunnen wij 
locatiegegevens verzamelen die worden verstrekt via de GPS-
functie op uw mobiele apparaat. Wij gebruiken deze informatie 
om u informatie en advertenties aan te bieden die voor u 
relevant zijn op basis van waar u zich bevindt. 

2. HOE WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN GEBRUIKEN 

Wij en derden partijen kunnen cookies en trackingtechnologieën gebruiken wanneer u 
om verschillende redenen gebruik maakt van de Diensten, zoals hieronder nader wordt 
toegelicht. 

Over het algemeen We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën om uw 
voorkeuren te registeren; om het gebruik van onze Diensten en 
uw interacties met onze onlineadvertenties te volgen; om het 
bezoekersverkeer te volgen; om de Diensten te verbeteren; om de 
Diensten gebruiksvriendelijker te maken, met in begrip van het 
onthouden van uw voorkeuren en instellingen; en om de Diensten 
relevanter voor u te maken. 

Essentieel Essentiële cookies (en soortgelijke technologieën) zijn 
noodzakelijk om de Diensten goed te laten functioneren en om de 
veiligheid ervan te garanderen. We kunnen bijvoorbeeld 
essentiële cookies gebruiken om in te kunnen loggen, formulieren 
in te kunnen vullen of andere kenmerken en functies van de 
Diensten mogelijk te kunnen maken. Essentiële cookies worden 
ook gebruikt om de technische prestaties van de diensten te 
controleren om ervoor te zorgen dat onze Diensten naar behoren 
functioneren. We gebruiken ook essentiële cookies om de 
veiligheid en stabiliteit van onze Diensten te waarborgen. Deze 
cookies kunnen niet worden uitgeschakeld, omdat deze 



 

 

noodzakelijk zijn voor de beveiliging en functionaliteit van onze 
Diensten. 

Analytisch Met analytische cookies (en soortgelijke technologieën) kunnen 
wij meten hoeveel mensen de Diensten hebben gebruikt, 
controleren hoe gebruikers door de Diensten navigeren en welke 
pagina's en video's het meest worden bezocht, tellen hoeveel e-
mails er zijn verzonden en/of daadwerkelijk zijn geopend of we 
kunnen ze voor andere analysedoeleinden gebruiken. Deze 
cookies stellen ons ook in staat te begrijpen hoe mensen onze 
Diensten gebruiken, zodat we deze kunnen blijven verbeteren en 
ervoor kunnen zorgen dat we de beste ervaring bieden aan onze 
gebruikers. 

Gepersonaliseerde 
content 

Wij gebruiken cookies om een profiel over u en uw interesses op 
te bouwen zodat wij u gepersonaliseerde content kunnen tonen 
die relevant is voor u, en om de prestaties en de doeltreffendheid 
te kunnen meten van de content die u ziet of waarvan u gebruik 
maakt. 

Advertenties Advertentiecookies (en soortgelijke technologieën) worden 
gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen, om 
advertenties te leveren die relevant zijn met betrekking tot deze 
interesses, om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te 
meten, en voor de andere doeleinden die worden beschreven in 
ons Centrum voor cookie en advertentievoorkeuren, hetgeen 
beschikbaar is via de link "Voorkeuren beheren" in de footer van 
onze website of het instellingenmenu van onze applicatie. Deze 
cookies worden door ons en door onze advertentiepartners 
geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, ziet u nog steeds 
advertenties, maar deze zijn mogelijk minder relevant voor u. 

Houd er rekening mee dat bepaalde derde partijen – waaronder 
onze dienstverleners, partners, adverteerders en 
advertentiebureaus – ook cookies gebruiken met betrekking tot de 



 

 

Diensten. Bij cookies van derde partijen gaat het meestal om 
meet- en prestatiecookies of advertentiecookies. 

U kunt meer informatie vinden over hoe we cookies gebruiken met 
betrekking tot de Diensten, welke cookies van derde partijen we 
gebruiken, alsmede hoe cookies kunnen worden toegestaan of 
uitgeschakeld in ons Centrum voor cookie en 
advertentievoorkeuren via de link "Voorkeuren beheren" in de 
footer van onze website of het instellingenmenu van onze 
applicatie. 

3. HOE ONZE ADVERTENTIEPARTNERS TRACKINGTECHNOLOGIEËN 
GEBRUIKEN 

Wij staan derde partijen, zoals bedrijven gericht op advertentietechnologie, toe om 
advertenties voor producten en diensten van derde partijen te tonen. Deze bedrijven 
gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen over uw 
interacties met de Diensten en andere websites, mobiele applicaties en andere 
verbonden diensten en gebruiken deze informatie om advertenties weer te geven die 
mogelijk relevanter voor u zijn en om te begrijpen hoe gebruikers op deze advertenties 
reageren.  

Voor meer informatie over specifieke cookies, dient u ons Centrum voor cookie en 
advertentievoorkeuren te raadplegen via de link "Voorkeuren beheren" in de footer van 
onze website of in het instellingenmenu van onze applicatie. 

4. UW KEUZES (HET BEHEREN VAN COOKIES EN HOE U ZICH KUNT AFMELDEN) 

In veel gevallen kunt u uw keuzes beheren met betrekking tot de informatie die u 
verstrekt en hoe wij uw informatie gebruiken. Deze keuzes en de daaraan verbonden 
gevolgen, worden hieronder nader toegelicht.  

Centrum voor 
cookie en 
advertentie-
voorkeuren 

U kunt cookies/trackers toestaan of uitschakelen of uw keuzes 

aanpassen over de wijze waarop IAB Transparency & Consent 

Framework deelnemers uw gegevens mogen verzamelen of 

verwerken via ons Centrum voor cookie en 

advertentievoorkeuren. U kunt toegang krijgen tot het Centrum 

voor cookie en advertentievoorkeuren via de link "Voorkeuren 

beheren" in de footer van onze website of het instellingenmenu 

van onze applicatie. Houd er rekening mee dat het blokkeren van 

https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/
https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/


 

 

alle cookies ertoe kan leiden dat sommige Diensten voor u niet 

meer beschikbaar zijn of een negatief effect kan hebben op de 

prestaties, doeltreffendheid of maatwerk van de Diensten.  

Wij wijzen u erop dat wij deelnemen aan het IAB Europe 

Transparency & Consent Framework en zich houdt aan het 

beleid en de specificaties daarvan. Het IAB Transparency & 

Consent Framework is een raamwerk voor de industrie dat is 

ontworpen om de communicatie van privacy-gerelateerde 

toestemming tussen digitale adverteerders te vergemakkelijken 

en om internetgebruikers meer transparantie en controle te 

bieden over hoe hun persoonsgegevens kunnen worden gebruikt 

voor digitale en gedragsgerichte advertenties. Wij maken gebruik 

van het Consent Management Platform met identificatienummer 

28. 

Browser  
Instellingen 

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar 
als u dat liever niet wilt, kunt u (hetgeen ter aanvulling is op uw 
mogelijkheid om specifieke categorieën cookies/trackers toe te 
staan of uit te schakelen via ons Centrum voor cookie en 
advertentievoorkeuren, zoals hierboven is toegelicht), uw browser 
instellingen aanpassen (of indien van toepassing, de instellingen 
op uw mobiele apparaat) om cookies uit te schakelen of te 
weigeren. Als u uw cookies verwijdert of als u uw browser zo 
instelt dat cookies worden geweigerd, werken sommige functies 
van de Diensten mogelijk niet meer of werken ze niet op de wijze 
waarvoor ze zijn ontworpen.    

De digitale 
meetproducten  
van Nielsen 

We gebruiken met betrekking tot onze Diensten ook de digitale 
meetproducten van The Nielsen Company. Hiermee kunt u 
bijdragen aan marktonderzoek, zoals door middel van de Nielsen 
TV Ratings. Voor meer informatie over de meetsoftware en om 
meer te weten te komen over uw keuzes met betrekking tot de 
meetproducten van Nielsen, dient u de pagina met de 
privacyverklaring over de digitale metingen van Nielsen te 
raadplegen via www.nielsen.com/digitalprivacy. Indien u zich wilt 
afmelden voor Nielsen-metingen op mobiele apparaten, dient u 
de afmeldpagina van Nielsen te raadplegen voor mobiele 

http://www.nielsen.com/digitalprivacy


 

 

apparaten op https://sites.nielsen.com/legal/privacy-
statement/nielsen_app_output/#  

Apparaatinstellingen 
voor tracking op 
mobiele apparaten 

U kunt zich afmelden voor het gebruik door bepaalde 
advertentiebedrijven van informatie over het gebruik van uw 
mobiele applicatie via uw apparaatinstellingen 
("Advertentietracking beperken" op Apple-apparaten en 
"Afmelden voor gepersonaliseerde advertenties" op Android-
apparaten). 

Tracking op 
verbonden Tv’s 

U kunt het gebruik van informatie over uw verbonden TV en TV-
streamingsapparaat door bepaalde advertentiebedrijven 
uitschakelen via uw apparaatinstellingen. 

Social media  
Instellingen 

De privacyverklaringen van social-mediakanalen zouden u 
informatie moeten verschaffen over hoe deze kanalen u in staat 
stellen om uw keuzes met betrekking tot trackingtechnologieën te 
beheren. Meestal is dit mogelijk door de instellingen van uw 
gebruikersaccount van deze kanalen te wijzigen. 

5. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN 

Voor vragen over dit Beleid over cookies en trackingtechnologieën of onze 
privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen via DPO@discovery.com. 

 

https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/%23
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/%23

