
Belgian Paralympic Committee vzw/asbl  

Boechoutlaan 9, Av. De Bouchout – 1020 Brussel/Bruxelles 

+32 (0)2 474 51 50 

office@paralympic.be  

www.paralympic.be    BEParalympics 

 

 
 

Cookie Policy 

BELEID INZAKE HET GEBRUIK VAN COOKIES 

 

Wat zijn cookies?  

 
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen 

worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw 

taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie 

opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan 

bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden. 

 

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld 

automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl 

andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de 

zogenaamde persistent cookie). 

 

 

Waarom gebruiken we cookies?  

 

Het Belgian Paralympic Committee (hierna “BPC”), de beheerder van deze website, gebruikt op 

www.paralympic.be twee soorten cookies: 

 

• Cookies voor functionele doeleinden 

BPC gebruikt Drupal om de inhoud van de website up-to-date te houden. Deze software 

gebruikt enkele functionele cookies, zoals 'has_js' om te controleren of uw browser javascript 

ondersteunt. 

 

• Cookies voor analytische doeleinden 

BPC maakt gebruik van Google Analytics dat cookies implementeert om informatie te 

verzamelen met betrekking tot de gebruikers van de website en met betrekking tot 

gebruikswijzen – deze informatie is nuttig om de aangeboden dienst te plannen en te 

behouden. De meeste cookies zijn niet essentieel om u de vereiste diensten aan te bieden en 

kunnen geblokkeerd worden. Zie verder: Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel staan en hoe 

verwijder ik die? 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

http://www.paralympic.be/
http://www.paralympic.be/
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Welke cookies gebruiken we?  

 

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij gebruiken en waarvoor ze dienen. 

 

Functionele cookies 

 

 
Analytische cookies 

 

 

 

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel staan en hoe verwijder ik die? 

 

Als u wil weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze ook wenst te 

verwijderen, dan kan u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken (zie de handleiding van 

uw browser).  

 

NAAM BESCHRIJVING VERVALTERMIJN 

has_js Drupal gebruikt dat om te controleren of uw browser 

Javascript ondersteunt. 

1 jaar 

NAAM BESCHRIJVING VERVALTERMIJN 

__unam  Deze cookie is ingesteld als onderdeel van de 

ShareThis-service en controleert de "click-stream" -

activiteit, bijv. welke pagina's bekeken zijn en hoelang 

deze bekeken zijn. ShareThis identificeert u alleen 

persoonlijk als u bent aangemeld met een 

ShareThis  account en hen uw toestemming heeft 

gegeven.  

 

Meer informatie voor de cookies van ShareThis vindt u 

op https://www.sharethis.com/privacy/. 

9 maanden 

_ga 

 

Google Analytics gebruikt deze cookie om te bepalen 

of 2 aparte bezoeken gemaakt werden door dezelfde 

gebruiker. Daarvoor wordt een uniek identificatiemiddel 

meegestuurd met elke gebruiker. 

1 jaar 

_gid 

 

 

Cookies laten analytics.js toe om unieke gebruikers te 

identificeren over verschillende sessies. Maar dit laat 

niet toe om gebruikers te identificeren over 

verschillende browsers of toestellen. 

1 dag 

 

_gat Wordt gebruikt om het debiet van aanvragen te 

beperken. 

1 minuut 
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