
 

 

Vifor Pharma Cookiebeleid voor het AAV-Masterclass-Platform 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites 
bezoekt. Ze worden vaak gebruikt om websites efficiënter te maken en om informatie te verstrekken aan de 
eigenaars van de sites. Cookies maken het mogelijk informatie te verzamelen en op te slaan, zoals uw domeinnaam, 
uw internetprovider, uw besturingssysteem, de datum en het uur van het bezoek, de pagina's die u bezoekt of de 
soorten zoekopdrachten die u uitvoert. Dit helpt bij de navigatie tussen de pagina's, zorgt ervoor dat de website 
werkt zoals verwacht, maakt het mogelijk dat uw instellingen tijdens en tussen uw bezoeken worden bewaard en 
kan de snelheid van de website verbeteren. 

 
Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op het platform en we gebruiken verschillende soorten cookies 
om het platform te laten werken: 

● Essentiële cookies. Noodzakelijk voor de werking van het platform. We kunnen essentiële cookies gebruiken 
om gebruikers te verifiëren, frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen en/of 
platformfuncties aan te bieden. 

● Functionele cookies. Worden gebruikt om u te herkennen wanneer u opnieuw het platform bezoekt. 
Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden 
(bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze). 

 
Soorten cookies die op deze website worden gebruikt 

Naam Doel Gebruiksduur 
viewed_cookie_policy Opslaan dat de gebruiker met het cookiebeleid 

heeft ingestemd. 
Wordt na het sluiten van 
de browser verwijderd. 

PHPSESSID Vereist om de authenticatie van de actuele 
gebruiker in het portaal te behouden. 

Wordt na het beëindigen 
van de serversessie 
verwijderd. 

subdomain_username Vult de laatste gebruikersnaam in de gebruiker 
heeft ingevoerd bij het inloggen. 

Wordt na het sluiten van 
de browser verwijderd. 

MoodleSession[site] Vereist om de authenticatie van de actuele 
gebruiker bij Moodle en de sessie te behouden. 

Wordt na het sluiten van 
de browser verwijderd. 

 
 
Zo controleert u cookies en schakelt u ze uit: De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies 
accepteren. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies 
accepteert of dat u een melding krijgt zodra er cookies worden geplaatst. Op www.allaboutcookies.org vindt u 
informatie over hoe u cookies in verschillende browsers kunt uitschakelen. Als u cookies weigert, is het mogelijk dat u 
niet alle functies van de website kunt gebruiken. 
 

http://www.allaboutcookies.org/
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