Soorten cookies gebruikt op de Wizz Air-website
1.1. Strikt noodzakelijk cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om op de website te navigeren en om de benodigde functies tijdens
het boeken te kunnen gebruiken (zoals uw WIZZ Account). Deze cookies stellen onze webservers in
staat te reageren op uw handelingen op de website of het surfen op de website tijdens het boeken.
Zonder cookies zou deze vorm van boeken niet mogelijk zijn. De cookies zorgen ook voor een
consistente gebruikerservaring tijdens uw gebruik van de Wizz Air-website en dat u actuele en
consistente informatie ontvangt. Ook maken de cookies "load balancing” op wizzair.com mogelijk om u
optimale snelheid en prestaties te bieden bij het navigeren op wizzair.com.
Strikt noodzakelijk cookies tijdens het boeken op de Wizz Air-website
Naam van cookie

Doel

ASP.NET_SessionId Dit cookie wordt gebruikt om u aan te melden bij de Wizz Air-website. Dit cookie wordt verwijderd als u de browsersessie afsluit.

1.2. Functionaliteit cookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Functionaliteit cookies registreren gegevens over keuzes die u hebt gemaakt (bijvoorbeeld uw
gebruikersnaam of taalkeuze) en stellen ons instaat meer persoonsgerichte functies aan te bieden.
Voorbeelden van functionaliteit cookies van de Wizz Air-website
Naam van cookie Doel
Cultuur

Dit cookie stelt ons in staat om de taal die u bij uw laatste bezoek hebt gekozen te onthouden en vervalt binnen een jaar.

1.3. Prestatie cookies
Deze cookies worden gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen de prestaties van de website te
verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring wordt geboden. Informatie verstrekt door cookies is
anoniem en helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers de Wizz Air-websites gebruiken, zodat wij het
aanbieden van inhoud kunnen verbeteren. Deze diensten worden over het algemeen uitgevoerd door
onafhankelijke meet- en onderzoeksbureaus. In dit geval kunnen deze cookies worden geplaatst door
een ander bedrijf (third party cookies). Cookies van derden staan vermeld in de onderstaande lijst. Hier
vindt u ook informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van deze cookies. Maar u moet
er rekening mee houden dat als deze cookies zijn uitgeschakeld, u niet in staat bent om de site te
gebruiken. In dat geval moet u callcenter bellen om verder te gaan met uw boeking.
Voorbeelden van prestatie cookies van de WIZZ AIR-website en onze leveranciers
Wizz Air-cookie Doel
naam
of
leverancier
Google Analytics

Dit is een webanalyse-dienst van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om het gebruik van deze diensten te
evalueren en een verslag voor ons te maken.
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Opt-out (blokkeren) van cookies van Google Analytics.
__utma

Google Analytics-cookie. Dit cookie wordt meestal bij het eerste bezoek van de webbrowser aan de website naar de
browser gestuurd. Als het cookie door de browser-gebruiker wordt verwijderd, en de browser vervolgens onze website
opnieuw bezoekt, wordt er een nieuw __ utma cookie met een ander uniek ID geplaatst. In de meeste gevallen wordt dit
cookie gebruikt om unieke bezoekers van onze site te herkennen en de gegevens worden met elke paginaweergave
bijgewerkt. Daarnaast wordt dit cookie voorzien van een uniek ID die Google Analytics gebruikt om de geldigheid en de
toegankelijkheid van het cookie te verzekeren en als extra veiligheidsmaatregel. Het vervalt twee jaar na de
plaatsing/update.

__utmb

Google Analytics-cookie. Dit cookie wordt gebruikt om een gebruikerssessie met de site te beginnen en te vervolgen.
Wanneer een gebruiker een pagina op de site bekijkt, zal de Google Analytics-code proberen het cookie te updaten. Als
het cookie niet wordt gevonden, wordt een nieuwe geschreven en wordt een nieuwe sessie tot stand gebracht. Iedere
keer als een gebruiker een andere pagina op de site bezoekt, wordt dit cookie bijgewerkt om in 30 minuten te vervallen,
dus een enkele sessie wordt voortgezet zolang de activiteit van gebruiker binnen 30 minuten blijft. Dit cookie vervalt
wanneer een gebruiker langer dan 30 minuten op een pagina pauzeert. U kunt de standaard lengte van een
gebruikerssessie veranderen met de _setSessionCookieTimeout() methode. Het vervalt 30 minuten na
plaatsing/update.

__utmc

Google Analytics-cookie. Dit cookie wordt niet meer gebruikt door de ga.js trackingcode om de sessiestatus te bepalen.
Dit cookie werd voorheen gebruikt in combinatie met het __ utmb cookies om te bepalen om al dan niet een nieuwe
sessie voor de gebruiker te starten. Voor achterwaartse compatibiliteit met sites die de urchin.js-conversiecode nog
gebruiken, wordt dit cookie nog geschreven en vervalt wanneer de gebruiker de browser afsluit. Echter, als u bij het
debuggen van uw site tracking de ga.js trackingcode gebruikt, moet u de aanwezigheid van dit cookie niet interpreteren
als het bestaan van dit cookie in relatie tot een nieuwe of verlopen sessie.

__utmz

Google Analytics-cookie. Dit cookie bewaart het soort verwijzing die door de bezoeker van uw site werd gebruikt om uw
site te bereiken, via een directe methode, een verwijzende koppeling, een website search, of een reclamecampagne,
zoals een advertentie of een e-mailkoppeling. Het wordt gebruikt om zoekmachineverkeer, reclamecampagnes en
paginanavigatie binnen uw eigen site te berekenen. Het cookie wordt bijgewerkt met elke bezochte pagina op uw site.
Het vervalt 6 maanden na plaatsing/update

median_count

Tracking script-cookie. Dit cookie geeft informatie over het aantal bezoekers en bezochte pagina's.

1.4. Cookies voor op uw surfgedrag gebaseerde advertenties
Deze cookies worden gebruikt om de advertenties aan te passen aan elke gebruiker. Het doel van deze
cookies is om uit te vinden wat voor u het meest relevant is op basis van waar u naar kijkt op uw sites en
de geografische locatie van uw IP-adres. Deze cookies worden met onze toestemming geplaatst door
derdepartij-reclamenetwerken. Kijk voor meer informatie over cookies voor op uw surfgedrag gebaseerde
advertenties en uitschakelmogelijkheden op: http://www.youronlinechoices.eu/.
Voorbeelden van cookies voor op uw surfgedrag gebaseerde advertenties die zijn ingesteld voor gebruikers
Identiteit van de leverancier

Doel van de cookie en uitleg over hoe deze wordt gebruikt

Adara Media

De gebruikersprofielen die worden gecreëerd door middel van cookies stellen Adara in staat gerichte
advertenties weer te geven. Die advertenties zijn uiterst relevant voor de gebruiker, gezien zijn/haar
recente zoek- en boekgedrag op www.wizzair.com.
Als een gebruiker www.wizzair.com voor het eerst bezoekt en toestemming geeft voor het gebruik
van deze cookie, dan wordt vervolgens een cookie gecreëerd in de browser van de gebruiker. De
cookie zelf draagt geen informatie behalve de unieke identificatiecode (bijv. ABC12345) waarmee
Adara de gebruiker op het web kan herkennen. Omdat er geen persoonlijk identificeerbare informatie
wordt verzameld, kan Adara de cookie niet associëren met de naam, het adres of andere
persoonlijke informatie van een bepaalde persoon. Als Adara een bezoeker identificeert op de
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website van een derde partij, dan kan Adara een relevante advertentie tonen aan deze gebruiker.
Appnexus

Het beoogde gebruik van dit volgsysteem is het richten op gedrag als het volgsysteem “Segment
Pixel” weergeeft en het volgen van prestaties als de volgcode “Conversion Pixel” is.
Naam van de cookies: sess (sessie verloopt na: 1 maand), uuid2 (sessie verloopt na: 3 maanden),
anj. (sessie verloopt na: 3 maanden) Uitschakelopties: http://appnexus.com/platform-policy#choices

Gravity

Wizz Air kan deze cookies gebruiken op andere sites om online advertenties aan te passen op
basis van uw surfgeschiedenis. Het stelt de verstrekker van de advertentie in staat informatie te
verzamelen over uw bezoeken aan andere websites, over de advertenties die u te zien hebt
gekregen en welke u aan hebt geklikt. U kunt deze dienst uitschakelen op:
http://api.worldgravity.com/static/optout.html

2. Wizz Air partners
Wanneer u websites van onze partners gebruikt, kan een cookie door de bezochte website worden
geplaatst. Wij beheren deze sites niet en hebben dus geen controle over de verspreiding van deze
cookies. Raadpleeg de website van de relevante derde partij voor nadere bijzonderheden.

3. Wijzigingen in dit cookiebeleid
Dit cookiebeleid wordt voortdurend bijgehouden en wij behouden ons het recht voor de bepalingen van dit
cookiebeleid naar eigen inzicht op elk moment te wijzigen of verwijderen. Het aanpassen van dit
cookiebeleid kan met name plaatsvinden als dit nodig is als gevolg van wetswijzigingen, praktijken van de
bevoegde autoriteiten, commerciële en/of consumentenbehoeftes of nieuw ontdekte beveiligingsrisico's.
Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 17 oktober 2013. Mocht u vragen of opmerkingen hebben
met betrekking tot dit cookiebeleid, dan kunt u deze richten aan customerrelations@wizzair.com. Dit
cookiebeleid geldt naast ons privacybeleid.
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