
Cookie Statement 

LastDodo 

 

 

In dit Cookie Statement kun je informatie vinden over de wijze waarop LastDodo B.V. (“LastDodo”, “wij”, “ons” 

of “onze”) gebruik maakt van cookies op de websites van LastDodo, bereikbaar via www.lastdodo.com, 

www.lastdodo.nl, www.lastdodo.be, www.lastdodo.de, www.lastdodo.fr en via andere door LastDodo 

geregistreerde top level domains, inclusief alle subdomeinen daarvan, alsmede de mobiele versies van die 

website en de LastDodo apps (iPhone en Android) (“de Website”). Dit Cookie Statement is op jou van 

toepassing wanneer je de Website bezoekt.  

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een webpaginaserver bij bezoek op de harde schrijf of in 

het geheugen van je computer, tablet of ander elektronisch apparaat waarmee jij lastdodo.com bezoekt 

(“Apparaat”), plaatst en opslaat. Door het plaatsen van een cookie kan de webpaginaserver jouw Apparaat 

herkennen en de opgeslagen informatie aan de webpaginaserver terugsturen.  

 

Cookies van derden registreren een datum van eerste- en huidige bezoek in combinatie van het tijdstip. Ook 

wordt jouw IP-adres en/of ander uniek apparaat nummer verzameld. Onze eigen cookies leggen dat niet vast. 

Een cookie kan geen schade toebrengen aan jouw Apparaat of aan de bestanden die op jouw Apparaat staan 

opgeslagen.  

 

De geldigheidsduur van cookies vanaf het moment dat deze op jouw Apparaat worden geplaatst kan 

verschillen. Een aantal cookies dat LastDodo gebruikt, zijn sessiecookies. Dit betekent dat ze automatisch van 

jouw vaste schijf worden verwijderd wanneer je jouw sessie beëindigt (dus wanneer je uitlogt of ons platform 

verlaat). De permanente cookies blijven bewaard totdat deze worden verwijderd of totdat de geldigheidsduur 

afloopt. Onze permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur, variërend van 90 dagen tot enkele 

jaren. We bewaren deze permanente cookies nooit langer dan voor de hierna beschreven doeleinden. Je kunt 

de permanente cookies zelf ook wissen via de browserinstellingen. Hoe dat moet, wordt in dit Cookie 

Statement uitgelegd.  

 

Hoe gebruiken wij cookies? 

Hierna worden de verschillende cookies toegelicht. Wij maken zowel gebruik van onze eigen cookies, als van 

cookies die derde partijen plaatsen op jouw Apparaat (third party cookies).  

Cookies van LastDodo 

 

Noodzakelijke cookies Wij gebruiken noodzakelijke cookies om de Website te kunnen tonen en het 

navigeren mogelijk te maken. Deze cookies zorgen er ook voor dat jouw 

voorkeuren en instellingen worden onthouden, bijvoorbeeld voor het 

accepteren of weigeren van bepaalde cookies en het onthouden van jouw 

gebruikersnaam zodat je snel kunt inloggen voordat je een bieding doet. 



Onze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Website, 

voegen functionaliteit voor jou toe en/of verbeteren jouw ervaring. 

 

Cookies van derden (third party cookies) 
 

Google Analytics LastDodo maakt ook gebruik van Google Analytics cookies. Dankzij Google 

Analytics weten we onder andere hoe lang het duurt voordat een pagina is 

geladen en hoe er door de Website wordt genavigeerd. Met behulp van 

deze informatie kunnen wij anonieme rapporten opstellen, zodat wij onze 

Website kunnen verbeteren en de informatie hierop makkelijker vindbaar 

kunnen maken. 

 

  Indien je meer informatie wilt over analytische cookies en hun 

geldigheidsduur, dan kun je de informatiepagina van Google Analytics 

raadplegen. Google biedt verder een afmeldmogelijkheid voor 

gegevensverzameling in het kader van Google Analytics.  

  

Tracking cookies De advertentienetwerken waar wij mee samenwerken plaatsen tracking 

cookies op jouw Apparaat. Deze tracking cookies worden gebruikt om jouw 

surfgedrag van verschillende websites die jij hebt bezocht, te verzamelen. 

Deze informatie gebruiken wij om de inhoud van de getoonde advertenties 

zo relevant mogelijk te maken en om de frequentie te beperken waarmee 

een advertentie aan jou wordt getoond. Er kunnen tevens tracking cookies 

worden geplaatst die worden gebruikt om een profiel van jouw surfgedrag 

op te bouwen.  

 

Cookies weigeren of verwijderen 

Wij vragen jou bij het eerste bezoek van de Website om toestemming te geven voor cookies die niet 

noodzakelijk of functioneel zijn en die een impact hebben op jouw privacy. Wanneer je geen toestemming 

geeft worden deze cookies niet geplaatst. Je kunt dan mogelijk niet alle functionaliteiten op onze Website 

gebruiken. 

 

Als je cookies niet langer wilt toestaan, dan kunt je ook de instellingen van je internetbrowser aanpassen om 

het gebruik ervan te blokkeren. Meer informatie hierover kun je hieronder vinden of, als jouw internetbrowser 

niet bijstaat, in de Help-functie van jouw internetbrowser. 

 

Chrome 

Firefox 

Explorer 

Safari 

Ook kun je meer lezen over het beheren van cookies op de website van de Consumentenbond.  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen


Let op: Cookies worden geplaatst op elk Apparaat waarmee je de Website bezoekt. Op ieder Apparaat moeten 

de instellingen afzonderlijk worden aangepast.   

 

Privacy 

Het is mogelijk dat informatie die via een cookie wordt verzameld, persoonsgegevens bevat. Als dat het geval 

is, is ons Privacy Statement van toepassing op de verwerking van deze gegevens. Meer informatie over de 

verwerking van persoonsgegevens vind je in ons Privacy Statement 

https://www.lastdodo.com/nl/help/privacy_policy.  
 

Bedrijven als Google verwerken wereldwijd persoonsgegevens. Om te voldoen aan de EU-wetgeving voor 

internationale doorgifte zijn de door ons ingeschakelde derden gecertificeerd onder de EU-US Privacy Shield en 

de Zwitserse-US Privacy Shield. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van modelcontractbepalingen of 

adequaatheidsbesluiten die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wij verwijzen je naar het Privacy 

Statement van deze partijen voor meer informatie over deze gegevensverwerkingen door middel van hun 

cookies.  

 

Vragen 

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen via info@lastdodo.nl. Wij 

helpen je graag! 

  

Aanpassingen 

Wij kunnen dit Cookie Statement aanpassen en raden je daarom aan om regelmatig ons Cookie Statement te 

lezen. We zullen jou informeren over belangrijke inhoudelijke veranderingen. 

 

Laatste update: 1 juli 2020 

https://www.lastdodo.com/nl/help/privacy_policy
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

