
 
 

GTFO 

COOKIEBELEID 

Laatst bijgewerkt: 9 december 2021 

In het kader van dit Cookiebeleid betekent “wij”, “ons” en “onze” 10 Chambers AB, een bedrijf met statutaire 
zetel te Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm, Zweden. Met betrekking tot alle met behulp van cookies op onze 
website https://gtfothegame.com/ verzamelde persoonsgegevens geldt, dat wij daarvan de 
verwerkingsverantwoordelijke zijn. U vindt onze gegevens die van toepassing zijn op GTFO (de “Service”) en hoe 
we dergelijke gegevens gebruiken in het privacybeleid. U kunt contact met ons opnemen via 
privacy@10chambers.com en onze functionaris voor gegevensbescherming kan via privacy@10chambers.com 
worden gecontacteerd. 

We gebruiken cookies, pixeltags en soortgelijke bestanden of technologieën om de informatie die we 
automatisch verzamelen over uw apparaat en uw gebruik van de Service te verzamelen en op te slaan. In de 
onderstaande informatie vindt u meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren. 

Voor rechtsgebieden waarin zulks wettelijk verplicht is, wijzen wij u erop dat we niet-essentiële cookies alleen 
gebruiken als u daar toestemming voor geeft.  

Als u het in dit Cookiebeleid uiteengezette gebruik van cookies niet aanvaardt, schakel ze dan volgens de 
onderstaande instructies uit en wijzig uw browserinstellingen, zodat er geen van de Service afkomstige cookies 
op uw apparaat kunnen worden geplaatst. 

1. Wat zijn cookies? 

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die op uw browser of apparaat worden 
gedownload wanneer u een bepaald webadres bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek 
teruggestuurd naar het oorspronkelijke webadres of naar een ander webadres dat de desbetreffende cookie 
herkent. Om de Service goed te laten werken of efficiënter te laten werken wordt er veelvuldig van cookies 
gebruik gemaakt, alsook om informatie te verstrekken aan het Serviceteam. 

Cookies kunnen veel verschillende taken uitvoeren, zoals u efficiënt tussen pagina’s laten navigeren, uw 
inloggegevens en voorkeuren onthouden en de gebruikerservaring in algemene zin verbeteren. Cookies kunnen 
ons bijvoorbeeld vertellen of u de Service eerder hebt geopend of gebruikt of dat u een nieuwe bezoeker of 
gebruiker bent. Ze kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en met 
het oog op uw interesses. Cookies kunnen ons erbij helpen de veiligheid van onze gegevens en diensten te 
waarborgen en bedrog/valsspelen, hacking en fraude gericht tegen onze producten en diensten te detecteren. 
Cookies kunnen ook ticketinformatie opslaan, die door de server kan worden gebruikt om te controleren of het 
inloggen onafhankelijk door u wordt gedaan. De versleutelde informatie in het ticket kan ook worden gebruikt 
om verschillende soorten aanvallen, informatiediefstal over verschillende websites tegelijkertijd en toegang op 
basis van versluiering van de identiteit te voorkomen.  

Er zijn twee brede categorieën van cookies: 

• Eigen cookies, die rechtstreeks door ons op uw apparaat worden geplaatst. 
• Cookies van derden, die namens ons door een derde worden aangeboden.  

Cookies kunnen gedurende verschillende perioden op uw browser of apparaat aanwezig blijven. Sommige 
cookies zijn “sessiecookies”, wat betekent dat ze alleen bestaan zolang uw browser of applicatie geopend is. 
Deze worden automatisch verwijderd zodra u uw browser of applicatie sluit. Andere cookies zijn “permanente 
cookies”, wat betekent dat ze nadat uw browser of applicatie is gesloten op uw apparaat aanwezig blijven. Ze 
kunnen door de Service worden gebruikt om uw apparaat te herkennen wanneer u de Service opnieuw bezoekt 
en gebruikt. 

https://gtfothegame.com/Privacy/Privacy_Policy_Global_EN.pdf
mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com
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2. Hoe gebruiken we cookies? 

We gebruiken cookies om: 

• doorlopend te kunnen weten wat het totale aantal bezoekers is dat een bezoek brengt aan de Service 
en wat de soorten apparaten zijn die daarbij worden gebruikt;  

• onze producten en diensten te verbeteren en referentiegegevens te verstrekken ten bate van het 
onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten of functies; en 

• de conversie in verband met, en reacties op, advertenties betreffende de Service bij te houden die op 
websites van derden zijn geplaatst. 

3. Welke soorten cookies gebruiken we? 

De soorten cookies die door ons en onze partners in verband met de Service worden gebruikt, kunnen in de 
volgende categorieën worden ingedeeld, te weten: ‘noodzakelijke cookies’, ‘analyse- en prestatiecookies’ en 
‘reclame- en targetingcookies’. In de onderstaande tabel wordt nadere informatie gegeven over elke categorie 
en de doeleinden van de cookies die wij en die derden instellen. 

Soort cookie Wat de cookie doet en 
welke gegevens de cookie 
verwerkt  

Duur van de 
cookie 

Eigen cookie of 
cookie van een 
derde  

Hoe u cookies kunt 
beheren 

Noodzakelijke cookies 

test_cookie Wordt gebruikt om te 
controleren of de browser 
van de gebruiker cookies 
ondersteunt. 

1 dag Derde (Double 
Click) 

Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

CookieCons
ent 

Wordt gebruikt om voor 
het domein de 
toestemmingsstatus van de 
gebruiker met betrekking 
tot cookies op te slaan. 

6 maanden Eigen (CookieBot) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

TOESTEMMI
NG 

Wordt gebruikt om te 
detecteren of de in de 
cookiebanner vermelde 
marketingcategorie door 
de gebruiker wordt 
aanvaard. 

2 jaar Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

Prestatie-/analysecookies 

_ga  
Wordt gebruikt ten 
behoeve van Google-
statistieken en om 
gebruikersgedrag te volgen 
teneinde de klik- of 
paginaweergavegegevens 
en paginaweergaven te 
analyseren. 

13 maanden Eigen (Google 
Analytics) 

Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

_gid 1 dag Eigen (Google 
Analytics) 

Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
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hieronder uiteengezette 
instructies. 

_gat Wordt gebruikt om 
informatie te verzamelen 
over hoe bezoekers onze 
website gebruiken. We 
gebruiken de informatie 
om rapporten samen te 
stellen en om ons in staat te 
stellen de website te 
verbeteren. 

Sessie Eigen (Google 
Analytics) 

Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

IDE Wordt gebruikt om de 
werkzaamheid van een 
advertentie te meten en 
om gerichte advertenties 
aan de gebruiker te 
presenteren. 

1 jaar Derde 
(Doubleclick)  

Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

VISITOR_INF
O1_LIVE 

Wordt gebruikt om de 
bandbreedte van de 
gebruiker te schatten op 
pagina’s met 
geïntegreerde YouTube-
video’s. 

179 dagen Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

Reclame- en targetingcookies 

pagead/land
ing 

Wordt gebruikt om 
gegevens te verzamelen 
om relevantere 
advertenties weer te geven 
en om de frequentie aan te 
passen waarmee dezelfde 
advertentie weergegeven 
wordt. 

Sessie Derde (Double 
Click) 

Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

ads/ga-
audiences 

Wordt gebruikt om de 
bezoekers opnieuw tot 
interactie aan te sporen op 
basis van hun handelingen 
op verschillende websites. 

Sessie Derde (Google) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

pagead/land
ing 

Wordt gebruikt om op 
meerdere websites 
gegevens over 
bezoekersgedrag te 
verzamelen om relevantere 
advertenties weer te geven 
en om de frequentie aan te 
passen waarmee dezelfde 

Sessie Derde (Google) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 
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advertentie weergegeven 
wordt.  

_gcl_au Wordt gebruikt om te 
experimenteren met 
advertentie-efficiëntie op 
verschillende websites. 

3 maanden Eigen (Google 
AdSense) 

Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

YSC Wordt gebruikt om bij te 
houden welke YouTube-
video’s een gebruiker 
gezien heeft. 
 
 

Sessie Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

yt.innertube
::nextId 

Permanent Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

yt.innertube
::requests 

Permanent Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

yt-remote-
cast-
available 

Wordt gebruikt om de 
videoplayervoorkeuren van 
de gebruiker op te slaan 
met het oog op ingebedde 
YouTube-video’s. 
 
 
 
 
 
 

Sessie Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

yt-remote-
cast-
installed 

Sessie Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

yt-remote-
connected-
devices 

Permanent Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

yt-remote-
device-id 

Permanent Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 
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4. Hoe u cookies kunt beheren of verwijderen 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de Service gemakkelijk en met plezier kunt gebruiken. Sommige 
van deze cookies zijn noodzakelijk, wat inhoudt dat we onze Service zonder deze cookies niet kunnen leveren. 
Wanneer u onze Service voor de eerste keer gebruikt, verstrekken wij u een kennisgeving waarin u van de wijze 
waarop we cookies gebruiken op de hoogte wordt gesteld, alsmede van de reden waarom we ze gebruiken en 
de manier waarop u kunt wijzigen welke cookies u wel en niet aanvaardt. U hebt het recht om niet-essentiële 
cookies al dan niet te aanvaarden en in het onderstaande wordt uitgelegd hoe u dat recht uitoefenen kunt. Als 
u ervoor kiest om bepaalde cookies of andere essentiële, lokaal opgeslagen gegevens te weigeren, kunt u 
mogelijk niet alle functies van de Service gebruiken.  

Op de meeste apparaten (in het geval van mobiele applicaties) en browsers (in het geval van webapps en 
pagina’s) kunt u uw cookie-instellingen wijzigen. Deze instellingen zijn doorgaans in het menu “Opties” of 
“Voorkeuren” van uw browser te vinden. Hiermee kunt u uw cookie-instellingen beheren, teneinde: 

• te zien welke cookies of andere lokaal opgeslagen gegevens u hebt en deze op afzonderlijke grondslag 
te verwijderen; 

• cookies van derden of soortgelijke technologieën te blokkeren; 
• cookies of soortgelijke technologieën van bepaalde sites te blokkeren; 
• alle cookies of soortgelijke technologieën te blokkeren; of 
• alle cookies of soortgelijke technologieën wanneer u uw browser sluit te verwijderen. 

Zie hieronder voor meer informatie over het beheren van populaire browsers. Anders moet u de optie “Help” in 
uw browser gebruiken voor meer informatie. 

• Cookie-instellingen in Chrome voor het web en Android 
• Cookie-instellingen in Safari voor het web en iOS. 
• Cookie-instellingen in Internet Explorer 
• Cookie-instellingen in Firefox 

Het verwijderen van cookies of soortgelijke technologieën betekent dat alle voorkeursinstellingen die u op een 
website hebt ingevoerd, verloren gaan. Als u in uw voorkeursinstellingen hebt aangegeven dat u geen 
toestemming geeft voor de plaatsing van cookies, gaat ook deze instelling verloren, omdat die informatie in een 
cookie wordt opgeslagen. Het blokkeren van alle cookies of soortgelijke technologie betekent dat de 

yt-remote-
fast-check-
period 

Sessie Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

yt-remote-
session-app 

Sessie Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

yt-remote-
session-
name 

Sessie Derde (YouTube) Zie de onder “Hoe u 
cookies kunt beheren 
of verwijderen” 
hieronder uiteengezette 
instructies. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
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functionaliteit van onze Service verloren gaat, zoals hierboven beschreven. We raden het u af om alle cookies of 
soortgelijke technologieën uit te schakelen wanneer u onze Service gebruikt, omdat we niet kunnen garanderen 
dat uw ervaringen met onze Service dan even goed zullen zijn als anders. 

Hoe u kunt aangeven dat u geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies van derden 

Als u uw instellingen op welk moment dan ook wilt wijzigen (bijvoorbeeld als u alle cookies accepteert, maar 
later besluit dat u voor een bepaald type cookie uw toestemming wilt intrekken) moet u uw browserinstellingen 
gebruiken om cookies van derden of soortgelijke technologieën te verwijderen die tijdens uw vorige bezoek zijn 
geplaatst. Om u af te melden voor het gebruik van cookies door Google Analytics, is er een Chrome-browser 
add-on beschikbaar.  

5. Wijzigingen in dit Cookiebeleid 

We zullen dit Cookiebeleid bijwerken ter weerspiegeling van wijzigingen in onze praktijken en diensten. 
Wanneer we wijzigingen aan dit Cookiebeleid plaatsen, zullen we de bovenaan dit Cookiebeleid, bij “Laatst 
bijgewerkt” vermelde datum bijwerken. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we 
informatie verzamelen, gebruiken en/of delen die in cookies wordt bewaard, zullen we u hiervan op de hoogte 
stellen door een duidelijke kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen wanneer u inlogt op of gebruik maakt 
van de Service. We raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele 
wijzigingen aan dit Cookiebeleid of een van onze andere beleidslijnen. 

6. Meer informatie nodig? 

Als u meer wilt weten over cookies en het gebruik ervan op het internet, vindt u de volgende link mogelijk nuttig: 

• Alles over cookies 

7. Cookies die in het verleden zijn ingesteld 

Als u een of meer cookies hebt uitgeschakeld, kunnen we nog steeds informatie gebruiken die uit cookies is 
verzameld voordat uw uitgeschakelde voorkeur is ingesteld. We zullen echter stoppen met het gebruik van de 
uitgeschakelde cookie om verdere informatie te verzamelen. 

8. Contact met ons opnemen 

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Cookiebeleid of over gegevensbescherming in het algemeen, neem 
dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@10chambers.com. Onze functionaris voor 
gegevensbescherming kan via privacy@10chambers.com worden gecontacteerd. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/
mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com
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