COOKIE OVERZICHT WWW.BOL.COM

Naam script/cookie/web beacon
Functioneel
JSESSIONID

Techniek

Domein

Beschrijving doel script/cookie/web beacon

cookie

www.bol.com

Dit cookie helpt bij het winkelen en inloggen op bol.com.

ReminderShown

cookie

.www.bol.com

Dit cookie helpt bij de werking van het winkelmandje.

Locale

cookie

.www.bol.com

Dit cookie helpt bij de taal- en landkeuze. Bijvoorbeeld Nederland of
België.

BOLSECTOK

cookie

www.bol.com

Dit cookie helpt het veilig winkelen bij bol.com.

PREF

cookie

.youtube.com

Dit cookie wordt gebruikt om productvideo's bij productomschrijvingen te
vertonen.

VISITOR_INFO1_LIVE

cookie

.youtube.com

YSC

cookie

.youtube.com

BV_VOTE_HISTORY

cookie

.www.bol.com

Dit cookie wordt gebruikt om productvideo's bij productomschrijvingen te
vertonen.
Dit cookie wordt gebruikt om productvideo's bij productomschrijvingen te
vertonen.
Dit cookie helpt bij de interactie met product-reviews.

CategoryHintTimesShown

cookie

.www.bol.com

Dit cookie helpt bij het doseren van product-tips.

livepresense_bol_session_id

cookie

chat1.bol.com

Cookie ten behoeve van de chatfunctie met Billie de klantenservicebot.
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livepresence_bol_user_id

Techniek
cookie

Domein
chat1.bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Dit cookie wordt gebruikt voor het klantid ten behoeve van de chatfunctie
met Billie de klantenservice-bot.

helpingBilly

cookie

.www.bol.com

cb_tracker

cookie

.www.bol.com

Cookie ten behoeve van het tonen van het chatvenster met Billie de
klantenservicebot
Deze cookies worden gebruikt om de live chatfunctionaliteit met een
klantenservicemedewerker mogelijk te maken.

cb_session

cookie

.www.bol.com

c_enabled

cookie

.www.bol.com

cb_lastconversation_session

cookie

.www.bol.com

cb_lastconversation_timestamp

cookie

.www.bol.com

cb_panel_windowstate

cookie

.www.bol.com

DYN_USER_ID

cookie

www.bol.com

Dit cookie helpt bij de werking van het bol.com account.

DYN_USER_CONFIRM

cookie

www.bol.com

Dit cookie helpt bij de werking van het bol.com account.

hiddenCMV

cookie

.www.bol.com

Dit cookie helpt bij de interactie met de cookie-melding op bol.com.

bolStateToken

cookie

www.bol.com

Dit cookie helpt bij het winkelen en inloggen op bol.com.

hideCookieMessage

cookie

www.bol.com

Dit cookie helpt bij de interactie met de cookie-melding op bol.com.
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hideBubble

Techniek
cookie

Domein
www.bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Dit cookie helpt bij het doseren van behulpzame meldingen.

hideCategoryMenuNotification

cookie

.bol.com

Cookie ten behoeve van verbergen nieuwe categorieën notificatie.

sef1646

cookie

.bol.com

Cookie ten behoeve van verbergen keuzehulp notificatie

AccountloginQuickviewShown

cookie

.bol.com

Cookie ten behoove van verbergen log in pop up voor anonieme klanten

XSRF-TOKEN

cookie

www.bol.com

Dit cookie helpt bij winkelen en inloggen op bol.com.

device_profile-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om de 'look and feel' van webpagina’s aan te
passen aan het apparaat-type.

top_list-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt voor de opmaak van bestsellers.

fullscreen_zoom.min.js

script

s-bol.com

views-min.js

script

s-bol.com

Functionaliteit voor het vergroten van een pagina naar volledige scherm
grootte.
Dit script wordt gebruikt voor sjablonen om informatie in de webshop
weer te geven.

popup_fragment_handler-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van het maken van popups op webpagina’s.

add_giftcard_watcher-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt voor giftcards e.d.
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livechat-min.js

Techniek
script

Domein
s-bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Dit script wordt gebruikt voor live communicatie tussen klanten en de
klantenservice.

multiselect.min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt voor selecties op webpagina’s.

views-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van weergave van producten.

playerconfig.js

script

amazonaws.co
m

Dit script wordt gebruikt voor het mediaplayer configuratiebestand ten
behoeve van de productvideospeler.

form_validator.min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt voor de formuliervelden die de bezoeker invoert.

media_modal_window_controller- min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt voor informatieve popups.

carousel_modal_window.min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van de weergave van webpagina-onderdelen.

wishlist-min.js

script

s-bol.com

Dit is een ondersteunend script ten behoeve van de weergave van de
verlanglijst van een klant.

webfont-min.js

script

s-bol.com

x_product-min.js

script

s-bol.com

Dit script maakt een consistente weergave van lettertypes op de website
mogelijk.
Script ten behoeve de weergave onderdelen van webpagina’s.

livepresence.js

script

bol.com

Script ten behoeve van de virtuele assistant: chatbot Billie, waaraan
klanten vragen kunnen stellen.

check.js

script

bol.com

Script ten behoeve van een in te vullen formulier op een webpagina.
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product_page-min.js

Techniek
script

Domein
s-bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Script ten behoeve van het weergeven van producten.

fullwidth.js

script

bol.com

Dit script wordt gebruik om webpagina-onderdelen weer te geven.

authenticate.min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om een authenticatieformulier als pop-up te
tonen op een webpagina waarvoor inloggen is vereist.

basket-min.js

script

s-bol.com

Script t.b.v. de werking van het winkelmandje.

toggle_target_on_hash-min.js

script

s-bol.com

Script om webpagina’s op de juiste manier weer te geven.

carousel-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruik voor de weergave van webpagina-onderdelen.

cache-min.js

script

s-bol.com

Script dat helpt bij het versnellen van het laden van webpagina’s.

capslock_check-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om te helpen bij het invullen van invoervelden
op webpagina’s.

checkout-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van het checkoutproces tijdens het winkelen.

1040232.js

script

tu-vms.com

Dit script wordt gebruikt om productvideo's te kunnen tonen.

wsp_core_components.min.js

script

s-bol.com

Verzameling van verschillende scripts ten behoeve van de
technisch essentiële functionaliteiten van de website.
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Naam script/cookie/web beacon
jwplayer.js

Techniek
script

Domein
amazonaws.co
m
jwpcdn.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Media speler voor productvideo’s.

jwpsrv.js

script

videoplayer.js

script

Script ten behoeve van de videospeler van productvideo’s.

script

amazonaws.co
m
s-bol.com

history-min.js

notifications_manager-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van de weergave van meldingen.

modal_window-min.js
helping_billy.min.js

script
script

s-bol.com
s-bol.com

Script voor het tonen van informatie.
Dit script wordt gebruikt om het chatten met Billy, de chatbot van de
klantenservice, mogelijk te maken.

seller_popup_control-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om informatie over de verkoper van een product
weer te geven.

1036732.js

script

tu-vms.com

Dit script wordt gebruikt om de producttrailer weer te geven of te starten.

36713.js

script

tu-vms.com

Script voor het weergeven of starten van de producttrailer op basis van
het unieke nummer dat verwijst naar de juiste video.

cbapi-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt voor interactie met de klantenservice.

templates-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt voor sjablonen, ten behoeve van de weergave
van webpagina-onderdelen.

bolcore-min.js

script

s-bol.com

Verzameling van verschillende scripts ten behoeve van de technisch
essentiële functionaliteiten van de website.

Script ten behoeve van de media speler om productvideo’s te tonen.

Script ter ondersteuning van de weergave van de webpagina’s.
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lab.js-2.0.3.min.js

Techniek
script

Domein
s-bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Dit script wordt gebruikt bij het laden van webpagina’s en onderdelen
daarvan.

morefields-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt bij in te vullen formulieren op webpagina’s.

base.js

script

s.ytimg.com

Script ten behoeve van de Youtube mediaspeler.

www-embed-player.js

script

s.yimg.com

Script ten behoeve van de Youtube mediaspeler.

offcanvas-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt voor weergave van webpagina’s en onderdelen
daarvan.

bazaarvoice_reviews-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om productreviews weer te geven.

runway-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van essentiele technische onderdelen van de
webshop.

toggle_target_on_trigger-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om webpagina-onderdelen te tonen.
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search_history_control-min.js

Techniek
script

Domein
s-bol.com

jquery.waitforimages-min.js

script

s-bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Dit script wordt gebruikt voor de weergave en het functioneren van de
zoekbalk.
Dit script wordt gebuikt om afbeeldingen te tonen.

hover_flextip-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om behulpzame informatie te tonen.

product_image.min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van de weergave van productafbeeldingen.

selectbox-popup-min.js

script

s-bol.com

Dit script kan een informatief window tonen.

waypoints.min.js

script

bol.com

Script ten behoeve van informatieweergave.

header-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om de webpaginaheader weer te geven.

contentpages_navigation_block.js

script

bol.com

Script ten behoeve van navigatiefunctionaliteit op de website.

api-min.js

script

s-bol.com

Dit is een script voor de weergave van webpagina-onderdelen.

one_plus_n-min.js

script

s-bol.com

Dit is een script om producten te tonen.

traileruniverse-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om pagina’s van video’s te voorzien.

video_embed.js

script

bol.com

Dit script wordt gebruikt om productvideo's te laden.

templates-min.js

script

s-bol.com

Scriptsjabloon ten behoeve van scripts.

AC_RunActiveContent.js

script

bol.com

Script ten behoeve van het laden interactieve content.
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category_menu-min.js

Techniek
script

Domein
s-bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Script ten behoeve van het webpagina-onderdelen.

modal.min.js
storage-min.js

script
script

bol.com
s-bol.com

Script voor het tonen van informatie.
Script voor het sneller laden van webpagina’s en onderdelen daarvan.

featured_products_control-min.js

script

s-bol.com

Script voor weergave van producten.

sticky_basket.min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van de winkelmandfunctionaliteit.

basket_buttons-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van de winkelmandweergave.

claimable_watcher-min.js
add_link_handler-min.js
countdown_date-min.js

script
script
script

s-bol.com
s-bol.com
s-bol.com

Script ten behoeve van de giftcardfunctionaliteit
Script ten behoeve van interactie met het bol.com account.
Script ten behoeve van de aftelfunctie naar bepaald moment,
bijvoorbeeld bij dagaanbiedingen en andere tijdgebonden acties.

energylabel_popup.min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van de weergave van energieinformatie, bijvoorbeeld
bij wasmachines.

view_product_page-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van weergave van de productpagina’s.

fastclick-min.js

script

s-bol.com

Script voor het versnellen van de interactie op webpagina’s.

anchorscroll.js

script

bol.com

Script ten behoeve van het scrollen naar de juiste plek op de webpagina
op basis van het adres in de adresbalk van de browser.

dummy.js

script

bol.com

Leeg script voor de werking van javascript in de klantbrowser.
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party_button.min.js

Techniek
script

Domein
s-bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Script dat het mogelijk maakt om informatie te krijgen over producten.

horizontal_slot-min.js

script

s-bol.com

Script voor het weergeven van webpagina-onderdelen.

remove-element-min.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om onderdelen van de pagina uit het beeld te
verwijderen wanneer de bezoeker hiertoe opdracht geeft.

cobrowser.async.js

script

cobrowser.net

simple_popup-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van de chatfunctionaltieit met een klantenservice
medewerker.
Script ten behoeve van een informatieve pop-up.

blogfeed-page.js

script

bol.com

Script ten behoeve van het weergeven van blogfeeds.

striptitles-min.923941556.js

script

s-bol.com

Dit script wordt gebruikt om namen te verkorten bij weergave.

jwplayer.html5.js

script

Script ten behoeve van de productvideospeler.

alerting_button/alerting_button- min.js

script

amazonaws.co
m
s-bol.com

templates-min.js

script

s-bol.com

Dit Scriptsjabloon wordt gebruikt om pagina’s weer te geven.

menu_aim-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van de technische interactie met menu’s.

reveal_password-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van het invoeren van het wachtwoord.

email_suggester.min.js

script

s-bol.com

jquery.inputmask.bundle.min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van het corrigeren van veelgemaakte typefouten in
e-mailadressen.
Script ten behoeve van de invoerhulp voor voorgedefinieerde invulmogelijkheden.

Dit script wordt gebruikt om bezoekers op de hoogte te brengen van de
leverbaarheid van een product.
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basket_item_quantity_manager- min.js

Techniek
script

Domein
s-bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Dit script wordt gebruikt om het mogelijk te maken dat de gebruiker in
één keer meerdere producten aan de winkelmand kan toevoegen.

jquery-1.8.3.min.js

script

s-bol.com

jquery.reveal.js
overlaywindow-min.js
wikisnippet.min.js

script
script
script

bol.com
s-bol.com
s-bol.com

Technisch framework voor het gebruik van javascripts in verschillende
browsers
Script voor het tonen van informatieve pop-ups.
Script voor het tonen van informatieve pop-ups.
Dit script wordt gebruikt om pagina’s weer te geven.

scrolltop-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van het scrollen op de webpagina

zakelijk_info.js

script

bol.com

Script ten behoeve van functionaliteit voor de zakelijke markt.

main_functions-min.js

script

s-bol.com

Verzameling van verschillende scripts ten behoeve van de technisch
essentiële functionaliteiten van de website.

related_search_suggestions- min.js
stretch_height/stretch_height- min.js

script
script

s-bol.com
s-bol.com

Dit script wordt gebruikt voor zoeksuggesties.
Script voor het juist weergeven van de hoogte pagina-onderdelen.

wishlist-min.js
accessories_helper-min.js

script
script

s-bol.com
s-bol.com

Script ten behoeve van de verlanglijst.
Script voor de werking van de informatieve pop-ups op productpagina’s
wanneer er acccessoires voor een product beschikbaar zijn.

social.min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van de expertlijstjes. Dit zijn lijsten van producten
geselecteerd door medewerkers van bol.com en andere
specialisten.

jquery.min.js

script

bazaarvoice_bol- min.3742869975.js
Analytisch

script

googleapis.co
m
s-bol.com

Technisch framework voor het gebruik van javascripts in verschillende
browsers.
Script t.b.v. productreviews
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s_pers

Techniek
cookie

Domein
.bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Cookie ten behoeve van A/B-testen.

s_sess

cookie

.bol.com

Dit cookie wordt gebruikt voor A/B-testen.

s_vi

cookie

.bol.com

Dit cookie wordt gebruikt voor bezoekersstatistieken.

s_fid

cookie

.bol.com

Dit cookie wordt gebruikt voor bezoekersstatistieken.

abt_aid

cookie

www.bol.com

Cookie ten behoeve van A/B-testen.

abt_aid_session

cookie

www.bol.com

Cookie ten behoeve van A/Btesten.

s_sq

cookie

.bol.com

Dit cookie wordt gebruikt voor bezoekersstatistieken.

s_cc

cookie

.bol.com

Dit cookie wordt gebruikt om te checken of cookies aan staan.

swa.bol.com s<XXXXX>

pixel /
beacon

swa.bol.com

Object ten behoeve van bezoekersstatistieken.

bolpx01.gif

pixel /
beacon

www.bol.com

Object ten behoeve van interne analyse van de werking van de
webwinkel en voor het doen van product aanbevelingen.
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BUSINESSPARTNERNO

Techniek
cookie

Domein
www.bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Dit cookie wordt gebruikt ten behoeve van productaanbevelingen.

BOL_RFID

cookie

www.bol.com

Dit cookie wordt gebruikt voor het bol.com affiliate program.

BOL_RFID_HIS

cookie

www.bol.com

Dit cookie wordt gebruikt voor het affiliate program.

RT

cookie

.bol.com

Dit cookie wordt gebruikt om de technische werking van webpagina's te
meten.

BUI

cookie

.bol.com

Cookie ten behoeve van het meten van bezoekersstatistieken.

s_uaid

cookie

.bol.com

Cookie ten behoeve van het meten van bezoekersstatistieken

shoppingContextChannel

cookie

.bol.com

Cookie ten behoeve van het meten van bezoekersstatistieken.

bltg/<XXXXX>.gif

pixel /
beacon

www.bol.com

Object ten behoeve van analyse van de werking van de winkel en voor
het doen van product aanbevelingen.
.

omn-track-min.js

script

s-bol.com

Script ten behoeve van bezoekers statistieken.

script.js

script

bol.com

Verzamelscript ten behoeve van
analytische technieken op de website.
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measurement-min.js

Techniek
script

Domein
s-bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Script ten behoeve van bezoekers statistieken.

config.js

script

go-mpulse.net

Dit cookie wordt gebruik om prestatie karakteristieken tijdens het laden
van pagina's te meten.

bltgSessionId

cookie

.bol.com

Cookie ten behoeve van het meten van bezoekersstatisstieken.

bltg.s-bol.com/<XXXXX>

beacon

www.bol.com

Object ten behoeve van het meten van bezoekersstatisstieken.

Marketing/overige cookies
KBUI

cookie

bol.com

Cookie ten behoeve van het meten van bezoekersstatisstieken.

_kuid_

cookie

.krxd.net

Krux Digital Cookie met identifier van gebruiker ten behoeve van
monitoring surfgedrag en toewijzing gedrag aan audience segment.

ServedBy

cookie

.krxd.net

Krux digital cookie voor bepaling van geografische locatie van waaruit
code wordt geserveerd.

[identifier]

cookie

.krxd.net

Krux digital cookie met aan gebruiker toegewezen segmenten.

Controltag.js

script

.krxd.net

Krux Digital JavaScript-bibliotheek die wordt gebruikt door Krux en
asynchroon wordt geladen (indien nodig via SSL/HTTPS). Hier wordt de
opdrachtwachtrij gemaakt die de lijst met functies verwerkt die
asynchroon moeten worden verwerkt.
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_gads

Techniek
cookie

Domein
.bol.com

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Doubleclick for Publisher cookie dat wordt gezet op het lokale domein en
wordt gebruikt voor meting, rapportage, frequency capping en
forecasting. Dit cookie wordt gebruikt om te registreren welke
advertenties werden getoond aan de gebruiker. Dit cookie kan niet
uitgelezen worden door Google maar wel door de DFP bibliotheek
geladen vanuit de 2 scripts.

id

cookie

.doubleclick.ne
t

Doubleclick for Publisher cookie gezet op het doubleclick domein om
meting, rapportage, frequency capping en forecasting en spam filtering
toe te kunnen passen over domeinen (van bol.com) mogelijk te maken.

test_cookie

cookie

Cookie wordt gezet om performance van Google Services te bepalen.

IDE

cookie

.doubleclick.ne
t
.doubleclick.ne
t

mms-min.js

script

s-bol.com

ext.js

script

googlesyndicat
ion.com

Script van bol.com voor het opbouwen van de Doubleclick scripts op
bol.com.
Script om IAB Safeframe (iframe) functionaliteit op te zetten. Dit biedt
een transparante methode om advertenties (rich-media) te laden binnen
de pagina.

pubads_impl_80.js

script

googleadservi
ces.com

Doubleclick for Publisher cookie gezet op het doubleclick domein om
meting, rapportage, frequency capping en forecasting en spam filtering
toe te kunnen passen over domeinen (van bol.com) mogelijk te maken.

GPT JavaScript-bibliotheek die wordt gebruikt door DFP en asynchroon
wordt geladen. Hier wordt de bibliotheek met functies geladen die nodig
zijn
voor de goede werking van DFP.

COOKIE OVERZICHT WWW.BOL.COM
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ad_status.js

Techniek
script

Domein
doubleclick.net

Beschrijving doel script/cookie/web beacon
Script gebruikt voor video gehost vanaf Youtube. Wordt enkel gebruikt
voor rich-media advertenties te laden.

AUrdvhejKSJD2XN0WEoLkNJn8 VWISfFFTHwdQR0Ws4.js

script

google.com

Google Botguard, door Google gebruikt voor het tegengaan van bots en
spam gericht tegen hun diensten.

advertisement.js

script

bol.com

ad blocker detection.

expansion_embed.js

script

googlesyndicat
ion.com

Javascript instructies (bibliotheek) ten behoeve van rich-media
advertenties.

advertisement-min.js

script

bol.com

ad blocker detection van bol.com om alternatieve content te laten zien in
geval van geactiveerde ad blocker.

osd.js

script

googlesyndicat
ion.com

Javascript instructies (bibliotheek) ten behoeve van rich-media
advertenties.

gpt.js

script

googletagservi
ces.com

GPT JavaScript-bibliotheek die wordt gebruikt door DFP en asynchroon
wordt geladen (indien nodig via SSL/HTTPS). Hier wordt de
opdrachtwachtrij gemaakt die de lijst met functies (gewoonlijk
advertentieaanroepen) verwerkt die asynchroon moeten worden
verwerkt.

APISID

cookie

.google.com

Google AdSense cookie gezet op het google.com domein om meting,
rapportage en spam filtering toe te kunnen passen over domeinen van
bol.com.

COOKIE OVERZICHT WWW.BOL.COM

Naam script/cookie/web beacon

Techniek

Domein

Beschrijving doel script/cookie/web beacon

HSID

cookie

.google.com

NID

cookie

.google.com

SAPISID

cookie

.google.com

SID

cookie

.google.com

SIDCC

cookie

.google.com

Google Analytics (_GA, _GAT)

cookie

www.bol.com

Google Firebase - analytisch

SDK

Bol.com app

Google AdSense cookie gezet op het google.com domein om meting,
rapportage en spam filtering toe te kunnen passen over domeinen van
bol.com.
Google AdSense cookie gezet op het google.com domein om meting,
rapportage en spam filtering toe te kunnen passen over domeinen van
bol.com.
Google AdSense cookie gezet op het google.com domein om meting,
rapportage en spam filtering toe te kunnen passen over domeinen van
bol.com.
Google AdSense cookie gezet op het google.com domein om meting,
rapportage en spam filtering toe te kunnen passen over domeinen van
bol.com.
Google AdSense cookie gezet op het google.com domein om meting,
rapportage en spam filtering toe te kunnen passen over domeinen van
bol.com.
Analytische cookie om te meten hoe gebruikers bol.com hebben
gevonden en gebruiken om onze website en campagnes te verbeteren.
Ook gebruiken wij deze informatie om relevante advertenties te tonen op
websites van derden.
Dit SDK heeft een analytisch doeleinde. De informatie die hieruit vrijkomt
wordt door bol.com gebruikt om de app te kunnen aanpassen en
verbeteren naar het gedrag van de app gebruikers.

Google Firebase – push notificaties

SDK

Bol.com app

Dit SDK wordt gebruikt als middel voor het verzenden van push
notificaties.

Fabric

SDK

Bol.com app

Het Fabric SDK heeft een analytisch doeleinde. Het meet de technische
problemen en omstandigheden waarin de technische problemen zich
kunnen voordoen in de app.

AppsFlyer

SDK

Bol.com app

Dit SDK heeft een analytische toepassing op de marketinguitingen die
worden ingezet ter promotie van de bol.com app. De informatie die hieruit
vrijkomt wordt door bol.com gebruikt om de media inzet voor de
marketinguitingen te optimaliseren.

