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Trans Link Systems B.V. (Translink) verzamelt niet meer gegevens dan nodig is en 

haalt deze gegevens zo privacy vriendelijk als mogelijk is op. Via de website 

www.ovpay.nl/nl verzamelen we geen IP-adresgegevens.  

 

Als je de website ovpay.nl bezoekt, dan plaatst Translink analytische cookies op 

het apparaat waarmee je de website bezoekt. Analytische cookies helpen ons 

om de website te verbeteren, informatie aan te vullen of om het gebruikersgemak 

te verbeteren. Buiten analytische cookies, behandelen wij marketingcookies om je 

zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen op het gebied van OVpay.  
 

In onderstaande tabel geven wij aan welke analytische cookies we plaatsen, hoe 

lang die cookies actief werken, voor welk doel we ze plaatsen en hoe lang we de 

gegevens die we ermee verzamelen bewaren. Gegevens die Translink met 

analytische cookies verzamelt, geeft Translink niet aan andere partijen. Wel wordt 

er met een ketenpartner (Microsoft) samengewerkt om de gegevens die we uit 

geplaatste cookies krijgen, op te slaan en voor Translink beschikbaar te maken. 

 

 

 

Cookie naam Hoelang de 

cookie geldig is 

Doel Hoelang de 

verzamelde 

gegevens 

bewaard blijven 

ai_session 30 minuten Hiermee kunnen 

we 

websitebezoeken 

aan elkaar 

verbinden die 

vanuit één 

bezoeker een half 

uur lang hebben 

plaatsgevonden 

90 dagen, 

gemeten vanaf 

het 

websitebezoek 

_ga_# 2 jaar Hiermee kunnen 

we meten hoe 

vaak een 

bezoeker de 

website bezoekt 

90 dagen, 

gemeten vanaf 

het 

websitebezoek 

_ga 2 jaar Hiermee kunnen 

we meten hoe 

ovpay.nl gebruikt 

wordt 

2 jaar, gemeten 

vanaf het 

websitebezoek 

_gid 1 dag Genereert 

statistische data 

hoe de website 

gebruikt wordt 

90 dagen, 

gemeten vanaf 

het 

websitebezoek 

U_scsid sessie Data op gedrag 

op de website, 

wordt gebruikt 

voor analyse en 

90 dagen, 

gemeten vanaf 

het 

websitebezoek 

https://reisoverzicht.ovpay.nl/
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verbetering van 

services 

_fbp 

_schn 

_scid 

sc_at 

u_sclid 

Van sessie tot 1 

jaar 

Marketingcookies 

die relevante 

advertenties 

tonen om te 

informeren. 

2 jaar, gemeten 

vanaf het 

websitebezoek 

Tabel 1: overzicht cookies met beschrijving 

 Deze cookieverklaring van Translink kan in de toekomst veranderen. Wijzigingen 

zullen direct ingaan bij het plaatsen van de gewijzigde cookieverklaring. Daarom 

adviseren we je om regelmatig de Translink cookieverklaring te bekijken, zodat je 

op de hoogte blijft van wijzigingen. 


