Functionele cookies op www.infozorg.nl

Datum document: 20-10-2020

Naam
Domein
ASP.NET_SessionId http://www.infozorg.nl/

Doel
Identificatie van de sessie.
Toestemming voor plaatsen van niet
functionele cookies onthouden.
Onthoudt verbergen of tonen van
betreffend inhoud.

cookies_consent

http://www.infozorg.nl/

cookies_allowed

http://www.infozorg.nl/

Analytische cookies op www.infozorg.nl
Naam
__utma

Domein

Doel

http://www.google.com/

Dit cookie houdt bij hoe vaak je op de site bent
geweest, wanneer je er voor het eerst was, en
wanneer de laatste keer was.

__utmb & __utmc

http://www.google.com/

__utmz

http://www.google.com/

__utmt

http://www.google.com/

Deze twee zijn nauw verbonden met elkaar, en
hebben alles te maken met tijd. In __utmb wordt
het tijdstip vastgelegd wanneer een bezoeker de
website binnenkomt, en __utmc wanneer iemand
weggaat. __utmb verloopt aan het einde van een
sessie, en __utmc verloopt na 30 minuten. Dit is
namelijk de tijd waarin een ‘bezoek’ nog wordt
beschouwd als een enkel bezoek.
In de __utmz cookie worden alle gegevens
opgeslagen over waar de bezoeker vandaan
kwam.
Het __utmt cookie wordt gebruikt om de snelheid
van verzoeken aan de server te vertragen,
waardoor het verzamelen van gegevens op sites
met veel verkeer wordt beperkt. Het verloopt na
10 minuten.

Tracking cookies op www.infozorg.nl
Naam

Domein

__Secure-3PSID;
SID; SSID; SIDCC;
__Secure3PAPISID;
APISID; __Secure;
HSID; SAPISID;
Google.maps.nl
1P_JAR; NIDANID;
CONSENT;
SEARCH_SAMESITE;
OGP; OGPC

Doel

Google maps plaatst deze cookieswaar een
interactieve kaart wordt getoond.

SIDCC;
__Secure3PAPISID;
__SecureAPISID;
SAPISID;
__Secure3PSID;
APISID; HSID; SID;
youtube.com
__Secure-SSID;
SSID; __SecureHSID; IDE; s_gl;
permutive-session;
LOGIN_INFO;
CONSENT;

Infozorg gebruikt YouTube als
videokanaal. Deze cookies gebruikt
YouTube bijvoorbeeld om de
bandbreedte te controleren, zodat de
video correct wordt afgespeeld.

NID; CONSENT;
__Secure; APISID;
__Secure-SSID;
HSID; __Secure3PSID; SID; SSID;
SIDCC; __Secure;
3PAPISID; APISID;
__Secure-HSID;
SAPISID; 1P_JAR,
NID; ANID;

Recaptcha is door Infozorg ingezet
om te controleren of de ingevoerde
gegeven van het contactformulier
ingevuld zijn door een persoon. Dit
voorkomt dat er spam/gevaarlijke
berichten in de inbox komen.

Google Recapcha

