
Gebruikte cookies

- Cookie: Wordpress

 Naam:  wordpress_test_cookie 

 Functie:  Controleert of cookies zijn ingeschakeld in de browser om gebruikers een passende gebruikerservaring te bieden.

 Bewaartermijn:  sessie cookie, wordt bewaard tot de gebruiker de browser sluit

- Cookie: Wordpress

 Naam:  wporg_logged_in, wporg_sec

 Functie:  Controleert of de bezoeker een ingelogde Wordpress-gebruiker is.

 Bewaartermijn:  De vervalperiode van deze cookie is 14 dagen als de gebruiker ermee heeft ingestemd om de site de 

  inloggegevens te laten onthouden. Anders fungeert het als een sessiecookie.

- Cookie: Wordpress

 Naam:  comment_author_[hash]

 Functie:  Onthoudt de waarde die is ingevoerd in het naamveld van het reactieformulier.

 Bewaartermijn:  De cookies voor de commentatoren zijn persistent van aard en blijven 347 dagen in het systeem.  

  Deze worden alleen geactiveerd als de bezoekers het selectievakje aanvinken om deze details op te slaan.

- Cookie: Wordpress

 Naam:  comment_author_email_[hash]

 Functie:  Onthoudt de waarde die is ingevoerd in het e-mailveld van het reactieformulier.

 Bewaartermijn:  De cookies voor de commentatoren zijn persistent van aard en blijven 347 dagen in het systeem.  

  Deze worden alleen geactiveerd als de bezoekers het selectievakje aanvinken om deze details op te slaan.
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- Cookie: Wordpress

 Naam:  comment_author_url_[hash]

 Functie:  Onthoudt de waarde die is ingevoerd in het URL-veld van het reactieformulier.

 Bewaartermijn:  De cookies voor de commentatoren zijn persistent van aard en blijven 347 dagen in het systeem.  

  Deze worden alleen geactiveerd als de bezoekers het selectievakje aanvinken om deze details op te slaan.

- Cookie: Cloudly

 Naam:  Session cookie

 Functie:  Sessie-ID - geheim token (gebruikt om de sessie op de server te decoderen)

 Bewaartermijn:  24 minutes

- Cookie: Cloudly

 Naam:  Same-site cookies

 Functie:  Er worden geen gebruikersgerelateerde gegevens opgeslagen, alle cookies op dezelfde site zijn hetzelfde voor 

  alle gebruikers op Cloudly. De cookies van dezelfde site worden gebruikt om te bepalen hoe een verzoek de 

  Cloudly-server bereikt. Daarin is geen identificeerbare informatie opgeslagen. De rest van de cookies wordt strikt 

  gebruikt om de gebruiker van het systeem te identificeren.

 Bewaartermijn:  Voor altijd 

- Cookie: Cloudly

 Naam:  Remember-me cookie

 Functie:  gebruikersnaam, oorspronkelijke sessie-ID, onthoud token

 Bewaartermijn:  15 dagen
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