1. Overzichtslijst cookies op de stedelijke website
1. Consent cookie
Naam
Type
Doel

Consent cookie
Functionele cookie
Tonen van de cookie-banner op de stedelijke website, waarin jij wordt ingelicht
over de verwerking van cookies. Deze cookie slaat op of je de cookiebanner
hebt afgevinkt. Deze cookie dient dus enkel om jou in te lichten over onze
cookies en onthoudt jouw keuze.
Termijn 1 jaar
2. Google Tag-manager
Naam
Type
Doel

Google Tag manager
Analytische cookie
Opvolgen welke pagina’s op de website het meest worden bezocht en op welke
links de bezoekers meest klikken. Het meet m.a.w. de trafiek van de
bezoekers. Dit wordt ook wel ‘click tracking’ genoemd. De gegevens worden
zodanig verwerkt dat wij niet kunnen nagaan wie je bent. Enkel de algemene
bezoekersgegevens voor onze site zijn zichtbaar.
Termijn 2 jaar (wordt telkens hernieuwd naar 2 jaar wanneer je de website bezoekt)
3. Google Analytics
Naam
Type
Doel

Google Analytics
Analytische cookie (Website Analytics)
Opvolgen hoeveel keer een pagina op onze website is bezocht en in welke regio
de bezoeker woont. Dit is steeds beperkt tot de stad van waaruit het IP-adres
stamt. Wij kunnen met andere woorden geen gedetailleerde gegevens over jou
zien. De gegevens worden zodanig verwerkt dat wij niet kunnen nagaan wie je
bent. Enkel de algemene gegevens voor onze stedelijke website zijn zichtbaar.
Het stadsbestuur en de websiteleverancier hebben het delen van deze
cookiegegevens met google tot het strikte minimum beperkt.

Termijn 2 jaar (wordt telkens hernieuwd naar 2 jaar wanneer je de website bezoekt)
4. Facebookcookie
Naam
Type
Doel
Termijn

Connect.facebook
Analytische cookie (Sociale media cookie)
Tonen van Facebook-feed en de like-knop op de stedelijke website. Deze
cookie is het gevolg van een integratie van de facebook-feed en like-knop,
anders kunnen deze diensten niet aangeboden worden.
2 jaar
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2. Cookies uitschakelen
In je browser (Edge, Firefox, Google Chrome, …) kun je ervoor kiezen om het gebruik van cookies
uit te schakelen. Raadpleeg hiervoor de instellingen van de browser.
•
•
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_NL

Voor alle bovenvermelde browsers bestaat er eveneens een extensie die automatisch cookies
tegenhoudt. Deze extensie heet ‘Ghostery’ en is gratis te downloaden vanuit de appstore of de site
van Ghostery. Dit is software van derden en is op eigen initiatief en verantwoordelijkheid te gebruiken.
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