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COOKIEVERKLARING TTC TRS Bilzen 

 Wat zijn cookies? 1.

Cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen worden op je apparaat (computer, tablet, telefoon, …) wanneer je 
een website bezoekt. Ook TTC TRS Bilzen gebruikt cookies, ze laten o.a. toe om gebruikersvoorkeuren op te 
slaan en statische gegevens te verzamelen. Omdat TTC TRS Bilzen uw privacy wilt waarborgen en u een 
optimaal gebruiksgemak aan te bieden, is het belangrijk om u te informeren waarom cookies gebruikt worden en 
voor welke doeleinden.  

Er zijn ook andere technieken die gegevensverzameling -en overdracht mogelijk maken zoals JavaScript en Web 
Beacons. Deze technieken en cookies worden vandaag de dag vrijwel op alle moderne websites gebruikt.  

De website gebruikt eigen cookies en cookies van derden. We raden aan om voor de cookies van derden de 
desbetreffende privacy- en cookiebeleid te raadplegen.  

 Cookietabel 2.

De tabel geeft een overzicht weer van de cookies die gebruikt kunnen worden op onze website van TTC TRS 
Bilzen: 
 

Soort Naam Opslagtermijn Beschrijving/Doel 
Functioneel has_js sessie Bepaalt of de browser JavaScript ondersteunt. 
Functioneel SSESS* Sessie Sessie cookie. Dit wordt gebruikt om server data 

te kunnen linken aan de huidige sessie. Enkel 
voor aangemelde gebruiks. 

Analytisch _ga,  
_gat,  
_gid 

2 jaar,  
max. 3 maanden,  
1 dag 

Google Analytics en Google Tag Manager 
cookies. Het doel is om onze website te 
monitoren en te verbeteren. Deze cookies 
bevatten ook een uniek gebruikersnummer 
(UUID) om verschillende gegevens over een 
gebruiker met elkaar te koppelen. 

Analytisch __utma, 
__utmb, 
__utmc, 
__utmt, 
__utmz 
 

2 jaar, 
30 minuten, 
Sessie, 
10 minuten, 
6 maanden 

Wordt gebruikt door Google Analytics (Third 
Party) om pagina- en campagnestatistieken op te 
slaan. De gegevens worden gebruikt om onze 
online websites en campagnes te analyseren en 
te optimaliseren. 

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 3.

Naast de eigen cookies, worden er ook applicaties van derden gebruikt op onze websites die dan ook cookies 
kunnen bevatten (cookies van derden). Voor meer informatie kan u de onderstaande privacy- en 
cookieverklaringen raadplegen: 

 Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 Google / Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 

 Browserinstellingen. 4.

Indien u wilt vermijden dat er cookies op je toestel worden opgeslagen kan u uw browserinstellingen wijzigen. U 
kan ook reeds opgeslagen cookies verwijderen. Voor meer informatie kan u de helpfunctie raadplegen van uw 
browser. 
 

 Wijziging cookieverklaring  5.

TTC TRS Bilzen kan de cookieverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 19/05/2018. 


