Cookiebeleid

GO! basisschool De Klare Bron/ De Grasmus is een school, gevestigd in Jules Vandenbemptlaan
14 te 3001 Heverlee is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Hierbij wenst GO! basisschool De
Klare Bron/ De Grasmus je te informeren welke cookies er worden gebruikt en waarom dit gebeurt.
Verder lichten we toe in welke mate je als gebruiker het gebruik van cookies kan controleren.
Op websites en alle andere onlinediensten worden technologieën gehanteerd om het
gebruikersgemak te verhogen en de werking ervan zo interessant mogelijk te maken. Bekendste
en meest gebruikte voorbeelden van dit soort technologieën zijn de cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website of een mobiele applicatie
op de computer of het mobiel toestel worden geïnstalleerd. In dit bestandje wordt informatie
opgeslagen zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een website. Wanneer de website later dan
opnieuw bezocht wordt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website en op deze manier
herkent de website de gebruikte browser en bijvoorbeeld de taalvoorkeur.
Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat je de website bezoekt op je apparaat staan
(de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op je
apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies).
Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om de gebruiker te identificeren en kwalificeren zich
derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie zoals uiteengezet in ons
privacybeleid van toepassing.
Op de sites van GO! basisschool De Klare Bron/ De Grasmus worden er twee soorten cookies
gebruikt:
•

cookies voor functionele doeleinden: noodzakelijk voor het goed functioneren van de
website en kunnen niet geweigerd worden

•

cookies voor analytisch doeleinden: worden o.a. gebruikt om de trafiek te meten (bv.
het meten van hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen). Voor het gebruik van
deze cookies wordt voorafgaandelijk de toestemming gevraagd

Op deze site worden de volgende cookies gebruikt:

Analytische
Naam
_GRECAPTCHA

Doel:
Google reCAPTCHA sets a necessary
cookie (_GRECAPTCHA) when
executed for the purpose of providing its
risk analysis.

Geldigheidsduur:
6 maanden

_ga

This cookie name is associated with
Google Universal Analytics - which is a

2 jaar

bewaard op 03-06-2021

1

significant update to Google's more
commonly used analytics service. This
cookie is used to distinguish unique
users by assigning a randomly
generated number as a client identifier.
It is included in each page request in a
site and used to calculate visitor,
session and campaign data for the sites
analytics reports.
_gid

This cookie is set by Google Analytics.
It stores and update a unique value for
each page visited and is used to count
and track pageviews.

1 dag

_gat_gtag_UA_31722009_7

This cookie is part of Google Analytics
and is used to limit requests (throttle
request rate).

1 minuut

awesplash

68 jaar
Keuze van website tussen De Grasmus en
De Klare Bron

Met vragen of bemerkingen kan je terecht op het e-mailadres privacy@huis11.be.
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