Cookies per categorie
Cookie in de categorie: Functioneel
Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert
Onze website gebruikt cookies voor:
1. het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zoals
het sollicitatieformulier, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te
vullen;
2. het opslaan van voorkeuren;
3. het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je
beeldscherm te kunnen weergeven;
4. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft en
5. het mogelijk maken om te reageren op onze website.
Hieronder leest u de lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen
en hoe lang ze worden gebruikt.
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PHPSESSID

Univé vacatures

Gebruiksdoel 1

Sessie cookie

jobboard_job_viewed

Univé vacatures

Gebruiksdoel 1

1 maand

Cookie in de categorie: Statistieken
Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze
bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en
wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken
geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de
meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud
van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige
rapportages herleiden wij niet naar personen.
Wij gebruiken cookies voor:
1

1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van
onze website bezoekt;
4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing nodig hebben en
5. het optimaliseren van de website.
Hieronder vindt u de lijst met cookies die wij gebruiken om statistieken te verzamelen,
welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.
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__utma

Google Analytics

Gebruiksdoel 1 t/m 4

2 jaar

__utmb

Sessie cookie

__utmc

Sessie cookie

__utmz

6 maanden

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke gegevens die zij hiermee
verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites
daarover geven.

2

