
 

COOKIEBELEID 

Een cookie is een gegevensbestand dat vanuit de server van deze website naar het apparaat (computer, 
smartphone, tablet, etc.) wordt gestuurd van de persoon die op dat moment de pagina bezoekt, om 
informatie op te slaan en op te halen over het surfgedrag van die persoon op dat specifieke apparaat.  

 
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Deze zijn van technische, 
analytische en sociale aard en hebben als enige doel de gebruikerservaring tijdens het surfen op de website 
te verbeteren. Ze worden niet gebruikt voor reclame- of soortgelijke doeleinden.  
 
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. gebruikt geen cookies die persoonsgegevens verzamelen. Alle cookies, met 
uitzondering van de cookies die door het statistieksysteem van Google Analytics wordt gebruikt, zijn van 
tijdelijke aard en verdwijnen als de website afgesloten wordt. 

 
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. maakt op deze website gebruik van de volgende  cookies: 

 
Type Looptijd  Doel  Eigen/ 

Derden 
_gid  

1 day 
 

This cookie is installed by Google Analytics. 
The cookie is used to store information of 
how visitors use a website and helps in 
creating an analytics report of how the 
website is doing. The data collected 
including the number visitors, the source 
where they have come from, and the pages 
visted in an anonymous form. 

eigen 

_ga 
 

2 years This cookie is installed by Google Analytics. 
The cookie is used to calculate visitor, 
session, campaign data and keep track of 
site usage for the site's analytics report. 
The cookies store information 
anonymously and assign a randomly 
generated number to identify unique 
visitors. 

eigen 

__cfduid  
1 month 
 

The cookie is used by cdn services like 
CloudFare to identify individual clients 
behind a shared IP address and apply 
security settings on a per-client basis. It 
does not correspond to any user ID in the 
web application and does not store any 
personally identifiable information. 

 
 
eigen 
 

_gat_gtag_UA_143595969_3 1 minute No description eigen 

cookielawinfo-checbox-
others 

11 months 
 

This cookie is set by GDPR Cookie Consent 
plugin. The cookie is used to store the user 
consent for the cookies in the category 
"Other. 

eigen 

cookielawinfo-checbox-
analytics 

11 months 
 

This cookie is set by GDPR Cookie Consent 
plugin. The cookie is used to store the user 
consent for the cookies in the category 
"Analytics". 

eigen 

cookielawinfo-checkbox-
performance 

11 months 
 

This cookie is set by GDPR Cookie Consent 
plugin. The cookie is used to store the user 
consent for the cookies in the category 
"Performance". 

eigen 

https://www.otisadvocaten.es/wp-admin/post.php?post=4571&action=edit&lang=nl


 

cookielawinfo-checbox-
functional 

11 months The cookie is set by GDPR cookie consent 
to record the user consent for the cookies 
in the category "Functional". 

eigen 

cookielawinfo-checkbox-
necessary 

11 months 
 

This cookie is set by GDPR Cookie Consent 
plugin. The cookies is used to store the 
user consent for the cookies in the 
category "Necessary". 

eigen 

viewed_cookie_policy 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie 
Consent plugin and is used to store 
whether or not user has consented to the 
use of cookies. It does not store any 
personal data. 

eigen 

 
 
De gebruiker kan op ieder moment bepalen welke cookies hij/zij op de website wil toestaan door middel 
van: 

 
a) Het configureren van de browser; (plaats in elke browser een link om cookies in of uit te 
schakelen) 
b) Tools die door derden worden aangeboden. Deze tools zijn beschikbaar op internet en stelt 
gebruikers in staat om de cookies op bezochte websites op te sporen en te verwijderen.  
 
Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor 
de inhoud of de waarheidsgetrouwheid van het privacy beleid van de in dit cookiebeleid genoemde derden. 
 
De aanvaarding van dit beleid houdt in dat de gebruiker duidelijk en volledig geïnformeerd is over het 

gebruik van de gegevensopslag en het ophalen van gegevens (cookies) en dat OTIS Advocaten Spanje S.L.P.  

de toestemming heeft verkregen van de gebruiker om deze cookies te gebruiken zoals bepaald is in artikel 

22 van de Spaanse wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en 

elektronische handel (“LSSI-CE”). 

 


