Wilms cookiepolicy
Bij Wilms lusten we cookies. Jij ook?
Deze cookie policy regelt het gebruik van
cookies en soortgelijke technologieën
als onderdeel van jouw gebruik van onze

Welke cookies & waarom

website en de bijbehorende diensten.

Wanneer je onze website bezoekt of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken

Deze verwerking wordt uitgevoerd door

we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens verzamelen en

Wilms nv als verantwoordelijke voor de

verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder

verwerking, met zetel op Molsebaan 20 in

meer:

2450 Meerhout, KBO BE0422.115.690, in
overeenstemming met de toepasselijke

Functionele cookies

wetgeving inzake de bescherming van

Cookies that the site cannot function

*_username

persoonsgegevens.

properly without. This includes cookies

Omschrijving: If you check the “Keep me

for access to secure areas and CSRF

logged in” option during login, this cookie

security. Please note that Craft’s default

is used to remember the username for

cookies do not collect any personal or

your next authentication.

sensitive information. Craft’s default

Provider: wilms.be

informatie bevatten, waaronder soms

cookies do not collect IP addresses. The

Verstrijkt: Persistent

ook persoonsgegevens. Wanneer je

information they store is not sent to Pixel

onze website en/of diensten gebruikt,

& Tonic or any 3rd parties.

verzamelen

CraftSessionId

Cookies
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kleine
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die op de harde schijf van een toestel
worden

opgeslagen

en

en

verwerken
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andere persoonlijke informatie dan via

Omschrijving: Craft relies on PHP sessions

cookies en soortgelijke technologieën.

to maintain sessions across web requests.

Meer weten? Lees dan onze privacy

That is done via the PHP session cookie.

disclaimer.

Craft names that cookie “CraftSessionId”

Door gebruik te blijven maken van onze

phpSessionId config setting. This cookie

CRAFT_CSRF_TOKEN
Omschrijving: Protects us and you as a
user against Cross-Site Request Forgery
attacks.
Provider: wilms.be
Verstrijkt: Session

by default, but it can be renamed via the

Statistische cookies

website en/of diensten of door op “OK”

will expire as soon as the session expires.

te klikken nadat je op de hoogte bent

Provider: wilms.be

Statistic cookies help us understand

gesteld van het gebruik van cookies en

Verstrijkt: Session

how visitors interact with websites by

soortgelijke technologieën, erken je dat
je deze cookie policy zorgvuldig hebt
gelezen en dat ermee instemt.

collecting and reporting information
*_identity
Panel, you will get an authentication cookie
used to maintain your authenticated state.
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anonymously.

Omschrijving: When you log into the Control

Marketing cookies

The cookie name is prefixed with a long,

Marketing cookies are used to track

randomly generated string, followed by _

visitors across websites. The intention

identity. The cookie only stores information

is to display ads that are relevant and

necessary to maintain a secure, authen-

engaging for the individual user and

ticated session and will only exist for as

thereby more valuable for publishers and

long as the user is authenticated in Craft.

third party advertisers.

Provider: wilms.be
Verstrijkt: Persistent

