Cookies
Cookiebeleid van het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands
Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 29, 2870
Puurs-Sint-Amands is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of
opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het emailadres privacy@puursam.be.
Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk
ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse
mediaplatformen. Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands wil ook werken aan interactieve
diensten en diensten op uw maat. Op onze onlinediensten worden technieken gehanteerd
om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken
worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst het
lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands je te informeren welke cookies worden gebruikt en
waarom dit gebeurt. Verder lichten we toe in welke mate je als gebruiker het gebruik kan
controleren. Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands wil namelijk graag je privacy en de
gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Het lokaal
bestuur Puurs-Sint-Amands heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “onlinediensten”, met name alle websites,
(mobiele) applicaties en internetdiensten die het lokaal bestuur Puurs-SintAmands aanbiedt en die toegang geven tot zijn content.
Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om je te identificeren of om een band met je te
leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval
is ook de informatie (met ingang van uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in
ons privacybeleid1 van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.
Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands kan het cookiebeleid op elk moment veranderen.
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de
geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante
onlinediensten en gelden vanaf het moment van bekendmaking.
Wat zijn cookies precies?
Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat
zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het
cookiebestand bevat een unieke code waarmee we je browser kunnen 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 je bezoekt, maar
ook door servers 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.

Soorten cookies

Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om
bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.
Functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website
vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een
meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw
voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een
enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
Performantie cookies gebruiken we om informatie te verzamelen over het gebruik dat
bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te
verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het
gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons
het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het
populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te
meten en te analyseren.
Hoe kan u het gebruik van cookies op onze onlinediensten weigeren of beheren?
U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk
gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele
apparaat verwijderen, als volgt:
 Internet Explorer (externe link)
 Chrome (externe link)
 Firefox (externe link)
 Safari (externe link)
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 alle soorten cookies die het lokaal
bestuur Puurs-Sint-Amands op zijn websites gebruikt.
Gebruikte cookies
Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden
1. Google Analytics
Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands maakt gebruik van Google Analytics. Dit
programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s,
de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website
voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet
te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van
‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien;
uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in
Analytics verwerkt of opgeslagen.
Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen
toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.
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Beschrijving – Functie cookie

Deze Google Analytics cookie stelt nieuwe bezoekers en
sessies vast gedurende 30 minuten. Elke activiteit door een
gebruiker binnen de levensduur van 30 minuten zal als enkel
bezoek tellen, zelfs als de gebruiker vertrekt en dan
terugkeert naar de site. Een terugkeer na 30 minuten telt als
een nieuw bezoek.

__utmb

30 minuten

__utmc

Deze cookie is nauw verbonden met __utmb. In __utmb wordt
Na beëindiging
het tijdstip vastgelegd wanneer een bezoeker de website
browsersessie
binnenkomt, en __utmc wanneer iemand weggaat.

6 maanden

Deze cookie identificeert het verkeer naar de site, zodat
Google Analytics kan vertellen waar bezoekers vandaan
komen. Dus bijvoorbeeld welke zoekmachine je gebruikte,
met welk woord je zocht en op welke website je een link
geklikt hebt.

__utmt

10 minuten

Deze cookie gebruiken we om het aantal requests voor de
service te beperken. Het vermindert het verzamelen van
gegevens op sites met veel verkeer.

__utma

2 jaar

Deze cookie gebruiken we om nieuwe en terugkerende
bezoekersstatistieken te berekenen.

__utmz

