COOKIEBELEID stad Halle
Wat zijn cookies precies?
Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat zijn
geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het
cookiebestand bevat een unieke code waarmee de server u kan herkennen tijdens het bezoek aan
de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden
geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door scripts van
derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen
van een website of applicatie.
Op de website worden 2 soorten cookies gebruikt:
1. Cookies voor functionele doeleinden
2. Cookies voor analytische doeleinden
Hoe kan je het gebruik van cookies weigeren of beheren?
Hieronder lees je hoe je cookies toelaat en tegenhoudt bij de meest voorkomende browsers.
Je kan hierbij bij alle browsers onderscheid maken tussen handige cookies en cookies van
adverteerders. Staat jouw browser er niet bij? Raadpleeg dan de Help-functie van jouw
browser.
Firefox

Microsoft Edge

Chrome

Safari

Internet Explorer

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen
er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vind
je een gedetailleerde lijst van de cookies die gebruikt worden.
Gebruikte cookies.
Naam

Vervaltermijn

has_js

Als de browser
gesloten wordt

Cookieconsent_status

1 jaar

_ga

2 jaar

_gid

24 uur

_gat_gtag*

2 jaar

Doel
Zo weet Drupal of je javascript nodig hebt,
dient voor batch verwerking (b.v. voor
invullen van formulieren)
Toelating van de bezoeker om cookies bij te
houden of niet
Wordt gebruikt om een onderscheid te maken
tussen gebruikers
Wordt gebruikt om een onderscheid te maken
tussen gebruikers
Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid
(request throttling) te vertragen zodat GA
perfect kan meten

Meer specifieke informatie m.b.t google cookies kan je opvragen via
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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