
 

 

Cookiebeleid Congres- en Studiecentrum VNG 

Wat is een cookie?  
Wij maken op onze website en tijdens de registratie van onze activiteiten gebruik van cookies. Een 
cookie is een klein tekstbestandje dat we tijdens uw bezoek aan deze website op uw computer, tablet 
of smartphone plaatsen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. 

A. Welke cookies plaatsen we en waarvoor? 

Cookies waarvoor geen toestemming is vereist  
Op onze website plaatsen we voornamelijk functionele cookies en analyse cookies. Functionele 
cookies zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken. Bijvoorbeeld om in te kunnen 
loggen. Analyse cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website te analyseren. 

Hieronder leest u welke cookies onze website - voor welke functies en hoe lang-  plaatst. 

1. Cookie om het bezoek aan de website te analyseren  
Cookie:  Googly Analytics _utma 
Functie: Analytische cookie die het websitebezoek bijhoudt om dit te kunnen analyseren. 
Bewaartermijn: 2 jaar 

Om uw privacy te waarborgen hebben we de volgende maatregelen genomen: 

1. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. In die overeenkomst zijn we 
overeengekomen dat Google de gegevens alleen mag gebruiken om onze website te analyseren 
en Google mag deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Hiervoor hebben we ook de 
instellingen voor Google Analytics aangepast. 

2. We zorgen ervoor dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt. Uw computer zendt een specifiek 
nummer mee, dat Google Analytics gebruikt om het gedrag van bezoekers bij te kunnen houden. 
We hebben ingesteld dat de laatste 3 cijfers worden verwijderd, nog voordat deze door Google 
worden opgeslagen. Uw IP-adres is hiermee anoniem gemaakt. 

3. We combineren Google Analytics niet met andere Google diensten. 

De verkregen informatie van de cookie wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan 
een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. Google en Google Analytics zijn aangesloten bij 
US-EU Privacy Shield. 

2. Cookies voor functionaliteit van de website 
NET en antiforgery cookies zijn nodig voor een correct werking van de website en het voorkomen van 

CSRF aanvallen. 
Namen: AspNetCore.Antiforgery, AspNetCore.Session,  

 
2. Cookies voor diagnose van de website 

Azzure cookies bewaken de gezondheid en status van de server en website. 

Namen: ARRAffinity, ai_session, ai_user:  
 
4. Cookies voor social media content  



 

 

Naam en Functie: functionele cookies voor invoegen van sociale content als youtube.com, vimeo.com 
flickr.com, twitter.com, issuu.com op onze website 

5. Cookies: voor deelnemersregistratie  
a. Naam: -Asp cookie 
- Functie cookie om in te loggen. Login proces te valideren en te controleren. 
Bewaartermijn: 1 jaar. 
- Functie: deze is nodig om de inschrijving mogelijk te maken. 
Bewaartermijn: 24uur. 

b. naam: AZACOOKIE 
functie: om het inloggen van een gebruiker te registreren en een sessie van de gebruiker te managen. 
bewaartermijn: duur van de sessie. Na afsluiting wordt de cookie verwijderd.  

B. Hoe kunt u cookies verwijderen?  
U kunt de cookies via uw browserinstellingen verwijderen. In de helpfunctie van uw browser leest u hoe 
u dit kunt doen. Op de website van de consumentenbond vindt u een praktische handleiding. 
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 
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