
Cookie Statement  

Dit cookie statement (“Cookie Statement of Cookieverklaring”) is een aanvulling van 
het Privacy Statement van Pathé-Thuis, een onderneming van Thuisbioscoop B.V. 
Pathé Thuis biedt via diverse platformen een video-on-demand service aan (de 
“Service”). Voor nadere informatie over de wijze waarop Pathé Thuis je 
persoonsgegevens verwerkt en nadere informatie over je rechten als betrokkene 
verwijzen we je graag naar onze Privacy Statement  
(www.pathe-thuis.nl/documents/pathethuisprivacy.pdf). 
 
Wat zijn “cookies”?                                                                                                        
Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes die bij het gebruik van onze Service 
worden meegestuurd. We gebruiken ook met cookies vergelijkbare technieken die 
net als bij cookies, bepaalde geringe informatie op jouw browser of apparaat 
opslaan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser en/of het door 
jouw gebruikte apparaat zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Over 
het gebruik van cookies in onze apps vind je verderop in het Cookie Statement 
meer informatie.  

Soorten cookies                                                                                                                      
Wij maken gebruik van verschillende cookies en vergelijkbare technieken. Voor het 
gemak kun je de cookies onderverdelen in drie soorten cookies. Hieronder zijn deze 
soorten cookies opgesomd en wordt kort aangegeven wat deze cookies precies 
doen en waar deze voor gebruikt worden.  

Functionele cookies                                                                                                             
Pathé Thuis maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn kleine stukjes 
informatie die onze server naar jouw browser of Pathé Thuis applicatie stuurt, zodat 
deze goed en volledig functioneert. Ook wordt het gebruik van Pathé Thuis met 
functionele cookies vergemakkelijkt en wordt bijvoorbeeld voorkomen dat je 
steeds opnieuw moet inloggen.  

Analytische cookies                                                                                                              
Pathé Thuis maakt o.a. gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 
regelmatig de dienst wordt gebruikt en om bijvoorbeeld te analyseren welke 
pagina’s goed of juist minder worden bekeken. Dit helpt ons de dienst verder te 
verbeteren.  

Marketing / tracking Cookies                                                                                             
Door het plaatsen van tracking of marketing cookies kunnen wij onze 
communicatie, aanbevelingen, promoties en advertenties relevant houden. Deze 
marketingcookies maken het mogelijk jouw surf gedrag te verzamelen en te volgen 
op onze Service en daarbuiten. We kunnen deze informatie gebruiken om 
bijvoorbeeld advertenties van Pathé Thuis op andere websites of platformen te 
tonen nadat je ons hebt bezocht. Zo kan het zijn dat een trailer van een nieuwe film 
in Facebook verschijnt. Met het gebruik van tracking cookies kan Pathé Thuis 
bijhouden welke en hoe vaak je een advertentie hebt gezien, bijhouden of je erop 
klikt en voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt. Op deze manier 
kan Pathé Thuis haar communicatie zo relevant mogelijk voor je maken. Op basis 
van jouw online surf, zoek- en koopgedrag kan Pathé Thuis segmenten opbouwen, 
ongeacht het apparaat waar je gebruik van maakt. Met deze opgebouwde 



segmenten, kunnen wij jouw advertentie-interesse inschatten en onze advertenties 
hierop afstemmen. Deze segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes 
van derden. Tracking cookies van advertentienetwerken maken het mogelijk dat 
jouw voorkeuren bij Pathé Thuis ook gecombineerd kunnen worden met 
informatie die deze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen bij jouw 
bezoek aan andere websites.  

Plaatsen van cookies                                                                                                             
Bij het bezoek van onze Website en het gebruik van de Service worden 
automatisch enkele cookies geplaatst. Het gaat hierbij om functionele cookies en 
specifieke analytische cookies van Google Analytics die geen inbreuk maken op je 
privacy. Wij hebben de instellingen van Google Analytics ingesteld in 
overeenstemming met het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Slechts indien je hiervoor toestemming geeft, plaatsen wij daarnaast bij bezoek aan 
de website ook marketing/ tracking cookies. Deze toestemming kun je overigens 
altijd weer intrekken via www.pathe-thuis.nl/cookievoorkeuren. Je komt via deze 
link terecht op onze homepage waarbij je de oorspronkelijke cookiebanner ziet. Je 
kunt daar (opnieuw) aangeven of je marketing cookies wilt accepteren of alleen 
minimale cookies wilt. Als je je toestemming intrekt zullen wij geen nieuwe 
marketing cookies plaatsen, de al bestaande cookie-historie wordt niet verwijderd. 

Je kunt onze dienst ook gebruiken via de apps voor Smart TV, Android en IOS. In  
de apps maken wij gebruik van met cookies vergelijkbare technieken voor de  
eerder vermelde doeleinden. Meer informatie hierover vind je hieronder in dit 
cookie statement.  

Welke partijen kunnen cookies plaatsen op onze website?                                                              
Hieronder vind je een overzicht van de partijen die op onze website cookies en/of 
overige technieken gebruiken. Achter de naam van de betreffende partij staat een 
link opgenomen naar het betreffende privacy statement waarin nadere informatie 
is opgenomen over de wijze waarop deze partij omgaat met persoonsgegevens en 
wat je rechten als betrokkene zijn.  

- Awin https://www.awin.com/gb/privacy 
- Braze https://www.braze.com/company/legal/privacy                                                       
- Facebook https://www.facebook.com/about/privacy                                                         
- Google https://policies.google.com/privacy                                                                           
- Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacy-in-our-products 

Specifieke informatie met betrekking tot verantwoordelijkheid  

In bepaalde gevallen, zoals bij het gebruik van de Facebook pixel (waardoor 
advertenties op jouw voorkeuren kunnen worden afgestemd) vervullen Pathé Thuis 
en Facebook beiden de rol van 'gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke' als 
bedoeld in de AVG. In dat kader zijn afspraken over de verdeling van 
verantwoordelijkheden gemaakt (lees hier meer over: 
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum). Voor meer informatie, ook 
over hoe je bijvoorbeeld een verzoek tot inzage kan indienen bij Facebook, 
verwijzen we je graag naar het privacy beleid van Facebook 



(https://www.facebook.com/about/privacy). Om het privacy beleid bij andere 
partijen te bekijken, verwijzen wij je naar de websites van die partijen.  

Welke cookies worden precies geplaatst en hoelang worden de cookies 
bewaard? 
Hieronder vind je een volledig overzicht van alle cookies van Pathé Thuis en andere 
partijen. Daarbij is aangegeven hoe lang deze cookies worden bewaard. Let wel, dit 
is een hele uitgebreide lijst van alle mogelijke cookies. Welke cookies daadwerkelijk 
bij jou geplaatst worden hangt onder meer af van op welke manier je bij onze 
website terecht komt.  

Functionele cookies                                                                                                    
Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen 
bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht. 
Deze cookies worden geplaatst zodra je de website bezoekt. 
 

Naam Domein Aanbieder Bewaar- 
termijn 

Functie 

XSRF-TOKEN Pathe-thuis.nl - Sessie Functioneel 
_csrf Pathe-thuis.nl - 5 maanden Functioneel 
aboutPageSeen Pathe-thuis.nl - 1 dag Functioneel 
authenticationToken Pathe-thuis.nl - 1 jaar Functioneel 
cookieConsentv2 Pathe-thuis.nl - 1 jaar Functioneel 
cookieConsentSeen Pathe-thuis.nl - 1 jaar Functioneel 
_zlcmid Pathe-thuis.nl Zopim 1 jaar Functioneel 
GRECAPTCHA Recaptcha.net Google Sessie Functioneel 

 
Analytische cookies 
Deze cookies zijn om nodig om statistieken over het website bezoek te meten. 
Omdat deze cookies zodanig zijn ingesteld dat ze geen inbreuk maken op je 
privacy, geldt hiervoor alleen een informatieplicht. Deze cookies worden geplaatst 
zodra je de website bezoekt. 
 

Naam Domein Aanbieder Bewaar- 
termijn 

Functie 

_dc-gtm_UA-
71627751-10 

Pathe-thuis.nl Google Sessie Analytisch 

_dc-gtm_UA-
71627751-13 

Pathe-thuis.nl Google Sessie Analytisch 

_ga Pathe-thuis.nl Google 2 jaar Analytisch 
_gac_UA-71627751-10 Pathe-thuis.nl Google 3 maanden Analytisch 
_gac_UA-71627751-13 Pathe-thuis.nl Google 3 maanden Analytisch 
_gid Pathe-thuis.nl Google 1 dag Analytisch 

 
 
Tracking/marketing cookies 
Deze cookies worden alleen geplaatst nadat je hiervoor akkoord hebt gegeven.  
  



Naam Domein Aanbieder Bewaar- 
termijn 

Functie 

_ga_KZQJN8SHV7 Pathe-thuis.nl Google 2 jaar Marketing 
_ga_4LZSD5ZWGY Pathe-thuis.nl Google 2 jaar Marketing 
_aw_m_17314 Pathe-thuis.nl Awin 1 jaar Marketing 
_fbc Pathe-thuis.nl Facebook 6 

maanden 
Marketing 

_fbp Pathe-thuis.nl Facebook 6 
maanden 

Marketing 

_glc_au Pathe-thuis.nl Google 3 
maanden 

Marketing 

_glc_aw Pathe-thuis.nl Google 3 
maanden 

Marketing 

_uetmsclkid Pathe-thuis.nl Microsoft 3 
maanden 

Marketing 

_uetsid Pathe-thuis.nl Microsoft  1 dag Marketing 
_uetvid Pathe-thuis.nl Microsoft 13 

maanden 
Marketing 

ab.storage.userId.[api-
key] 

Pathe-thuis.nl Braze 1 jaar 
 

Marketing 

ab.storage.sessionId. 
[api-key] 

Pathe-thuis.nl Braze 1 jaar 
 

Marketing 

ab.storage.deviceId.[ 
api-key] 

Pathe-thuis.nl Braze 1 jaar Marketing 

ab.optOut Pathe-thuis.nl Braze 1 jaar Marketing 
ab._gd Pathe-thuis.nl Braze 1 jaar  Marketing 
AWSESS Awin1.com Awin Sessie Marketing 
aw17314 Awin1.com Awin 1 maand Marketing 
bld Awin1.com Awin 1 jaar Marketing 
_D9J Sciencebehind 

ecommerce.com 
Awin 1 jaar Marketing 

c_user Facebook.com Facebook 10 dagen Marketing 
datr Facebook.com Facebook 2 jaar Marketing 
dpr Facebook.com Facebook 7 dagen Marketing 
oo Facebook.com Facebook 5 jaar Marketing 
sb Facebook.com Facebook 27 

maanden 
Marketing 

Usida Facebook.com Facebook Sessie Marketing 
xs Facebook.com Facebook 1 jaar Marketing 
DSID Doubleclick.net Google 2 weken Marketing 
IDE Doubleclick.net Google 2 weken Marketing 
1P_JAR Google.com Google 1 maand Marketing 
Consent Google.com Google 2 jaar Marketing 
NID Google.com Google 6 

maanden 
Marketing 

Conversion Google 
adservices.com 

Google 3 
maanden 

Marketing 

ABDEF Bing.com Microsoft 1 jaar Marketing 
BCP Bing.com Microsoft 1 jaar Marketing 
BFB Bing.com Microsoft 1 jaar Marketing 



BFBUSR Bing.com Microsoft 1 jaar Marketing 
CSRFCookie Bing.com Microsoft Sessie Marketing 
MUID Bing.com Microsoft 13 

maanden 
Marketing 

NAP Bing.com Microsoft 6 
maanden 

Marketing 

OID Bing.com Microsoft 3 
maanden 

Marketing 

OIDI Bing.com Microsoft 3 
maanden 

Marketing 

OIDR Bing.com Microsoft 3 
maanden 

Marketing 

SRCHD Bing.com Microsoft 13 
maanden 

Marketing 

SRCHHPGUSR Bing.com Microsoft 13 
maanden 

Marketing 

SRCHUID Bing.com Microsoft 13 
maanden 

Marketing 

SRCHUSR Bing.com Microsoft 13 
maanden 

Marketing 

WLS Bing.com Microsoft Sessie Marketing 
HPVN Bing.com Microsoft 13 

maanden 
Marketing 

_RwBf Bing.com Microsoft 1 jaar Marketing 
_SS Bing.com Microsoft Sessie Marketing 
EDGE_S Bing.com Microsoft Sessie Marketing 
UR Bing.com Microsoft 13 

maanden 
Marketing 

ipv6 Bing.com Microsoft Sessie Marketing 
 

Hoe kan ik cookies in mijn browser verwijderen?                                                                                          
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kun je je 
browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies 
worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook zo aanpassen dat je browser alle 
cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst 
zijn, kun je verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor 
elke browser op elk apparaat dat je gebruikt.   

Als je helemaal geen gebruik wilt maken van cookies, kan het zijn dat bepaalde 
websites, waaronder onze service niet goed werkt. Sommige functies kunnen 
verloren gaan en sommige pagina’s zijn soms helemaal niet meer zichtbaar.  

Klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je 
browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.  

- Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl) 
- Safari (https://support.apple.com/nl-nl/HT201265)                                                                   
- Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen- 
websites-opgeslagen)                                                                                                                     



- Internet Explorer / Edge (https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft- 
edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd)  

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via de website Your 
Online Choices (https://www.youronlinechoices.com/be-nl/).   

Onze Service op andere platforms en via apps 
Bij gebruik van de Service via andere platforms of via onze apps die beschikbaar 
zijn op het IOS of Android platform, wordt er gebruik gemaakt van functionaliteiten 
en platforms die beheerd worden door derde partijen die daarbij 
(persoons)gegevens kunnen verwerken. Denk aan het IOS-platform van Apple, het 
Android platform van Google en de verschillende platforms van Smart-TV’s.  Deze 
websites en platforms voeren een afzonderlijk privacy beleid. Voor meer informatie 
hierover verwijzen we je naar de betreffende privacy statements van deze partijen. 

In onze apps maken wij ook gebruik van met cookies vergelijkbare technieken voor 
de eerder vermelde doeleinden. Zo kunnen wij een resetbare apparaat-ID van je 
apparaat verzamelen. Net als cookies worden resetbare apparaat-ID's gebruikt om 
online advertenties relevanter te maken en voor analyse- en 
optimalisatiedoeleinden. Daarnaast maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare 
technieken in onze apps van de volgende partners: 
   
Google Firebase 
We gebruiken Google Firebase voor analytics functionaliteiten, crashlytics,  
remote config en het verwerken van push notificaties.  
https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms 
https://firebase.google.com/terms/crashlytics-app-distribution-data-processing-
terms  
 
Google Firebase deelt de gegevens met Google Analytics.  

Braze 
De Braze SDK bevat functionaliteiten voor push notificaties, in-app messages en  
content cards.  
https://www.braze.com/company/legal/privacy 

App stores 
Om de Pathé Thuis app te kunnen aanbieden, updaten en installeren moeten wij  
gebruikmaken van Apple iTunes Connect, Google Play Store of de App store van  
de tv-fabrikant. Voor informatie over het verwerken van persoonsgegevens 
verwijzen we je naar het privacy statement van deze partijen.  

Aanpassen cookievoorkeuren in apps  
Afhankelijk van het door jouw gebruikte apparaat of platform kun je de cookies die 
gebruikt worden bij onze Service in onze apps aanpassen of verwijderen via de 
instellingen van het door jouw gekozen apparaat (meestal te vinden onder 'privacy' 
of 'advertenties' in de instellingen van je apparaat).  

 

 



Hoe zit het met je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?                             
Je hebt een aantal rechten om controle te houden over je persoonsgegevens. We 
verwijzen je hiervoor naar ons Privacy Statement.  

Waar kan ik terecht met vragen?                                                                                       
Voor vragen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen 
met ons opnemen via privacy-officer@pathe-thuis.nl.  

Met betrekking tot de verwerking van derde partijen die cookies en vergelijkbare 
technieken hebben geplaats, kun je gebruik maken van de contactgegevens die in 
de betreffende privacy statements van deze partijen zijn opgenomen. 
Volledigheidshalve zijn de links hierover nogmaals opgenomen:  

- Awin https://www.awin.com/gb/privacy 
- Braze https://www.braze.com/company/legal/privacy                                                            
- Facebook https://www.facebook.com/about/privacy                                                         
- Google https://policies.google.com/privacy                                                                             
- Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacy-in-our-products 
- Apple https://www.apple.com/nl/legal/privacy/nl/ 

Wijzigingen in deze Cookieverklaring                                                                            
Deze Cookieverklaring kan worden gewijzigd. In dat geval zullen wij de gewijzigde 
versie op onze website publiceren, waarna deze direct van kracht is. De laatste 
update staat hieronder vermeld. 
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