Cookieverklaring GIW
De website van GIW maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je
computer worden geplaatst op het moment dat je onze website bezoekt. Hieronder lees
je welke cookies wij gebruiken.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies zodat onderdelen op onze website beter werken. Zo
zorgen we ervoor dat je eenvoudiger op de website kunt navigeren. Functionele cookies
maken geen of weinig inbreuk op je privacy. Daarom hebben we geen toestemming van
je nodig om deze cookies te kunnen plaatsen.

Wij gebruiken de volgende functionele cookies:

Naam
PHPSESSID

Aanbieder
Doel
giw-winschoten.nl Behoud de gebruikersstatus bij het opvragen
van verschillende pagina’s

Vervaldatum
Sessie

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om te meten hoe en hoe vaak je onze website
gebruikt. Op deze manier kunnen we onze website blijven verbeteren. Hiervoor
gebruiken we het programma Google Analytics. De gegevens die we met de cookies
verzamelen delen we niet met anderen. We hebben de volgende maatregelen getroffen:
• de IP-adressen worden geanonimiseerd
• het delen van gegevens met Google is uitgeschakeld.
Analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op je privacy. Daarom hebben we
geen toestemming van je nodig om deze cookies te kunnen plaatsen.
Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

Naam
_ga

Aanbieder
giw-winschoten.nl

_gat

giw-winschoten.nl

collect

google-analytics.com

_gid

giw-winschoten.nl

Doel
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om
statistische gegevens te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt.
Gebruikt door Google Analytics om
verzoeksnelheid te vertragen
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om
statistische gegevens te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt.
Deze cookie wordt gebruikt om gegevens naar
Google Analytics te verzenden over het apparaat
en het gedrag van de bezoeker.

Vervaldatum
2 jaar
1 dag
1 dag
Sessie

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt jouw
browser opnieuw instellen zodat je alle cookies kunt weigeren of zodat aangegeven
moet worden wanneer er een cookie wordt verzonden. Wil je meer informatie over het
weigeren van cookies? Klik dan hier.
Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat functies en services op onze en andere
websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

