Cookie beleid De Petrakerk
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die opgeslagen worden op mobieltjes, tablets en pc's. Deze bestanden slaan
bepaalde data op van de websites die je bezoekt. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden
geplaatst zoals het verbeteren van de website. De Petrakerk (www.depetrakerkeindhoven.nl) maakt gebruik van
cookies die niet traceerbaar zijn naar een natuurlijk persoon of een specifieke PC/tablet/mobiele telefoon. Dit
zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens niet worden getraceerd en/of worden opgeslagen door de cookies.
Voor de website van De Petrakerk worden alleen functionele cookies toegepast. Deze cookies zijn noodzakelijk
om de website goed te laten functioneren en zorgen er dus voor dat de website gebruiksvriendelijk is voor jou
als bezoeker. Hierbij kun je denken aan het onthouden van website-voorkeuren zoals taal.
Onze website slaat de volgende cookies op:
Cookie naam
svSession
PHPSESSIEID Wix apps

PHPSESSIEID 123Formbuilder

JSESSIONID

UserType
Hs
Incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}
incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}
Nlbi_{ID}
XSRF-TOKEN

Doel
Deze cookie wordt gebruikt om te begrijpen wat een sitebezoeker
heeft gedaan op een site, wat hij heeft geklikt, geopend, etc.
Dit is een eenvoudig token dat door alle PHP-applicaties wordt
gebruikt om uw unieke sessie te identificeren. Het belangrijkste doel
van de cookie is om de integriteit van uw sessie te behouden tijdens
het verwerken van informatie met onze website.
Dit is een eenvoudige cookie om unieke sessies te identificeren. Het
belangrijkste doel van de cookie is om de integriteit van uw sessie te
behouden zodra u de gegevens in het aanvraagformulier verwerkt
op de website.
Deze cookie houdt gebruikers statistieken bij over paginabezoeken.
Doordat dit een sessiecookie is verzamelt het geen informatie van
de pc van de gebruiker of de identiteit van de gebruiker. De
informatie die het opslaat is in de vorm van een sessie-identificatie
die in geen geval persoonlijk betrekking heeft op de gebruiker.
Deze Cookie laat het type user op. Dit is geheel anoniem.
Beveiliging
Beveiliging
Beveiliging
Beveiliging
Beveiliging

Je kunt het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via je browserinstellingen en door de al opgeslagen
cookies op jouw computer te verwijderen. Het uitschakelen van de cookies heeft wel gevolgen voor jouw gebruik
van de websites. Het kan ertoe leiden dat sommige functies van de websites niet goed functioneren. Meer
informatie over cookies kun je vinden op:
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

