
COOKIE NOTIFICATION 

Op 5 juni jl. is de nieuwe cookiebepaling uit de Telecommunicatiewet in werking getreden.  Op grond van deze 
bepaling is Grand Circle voortaan verplicht de websitebezoeker duidelijk en volledig te informeren over het 
gebruik van cookies en toestemming te vragen voor het plaatsen en lezen van cookies. Deze verplichting geldt 
niet voor zogenaamde functionele cookies, t.w. cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de 
site en nodig zijn voor de gebruiker zelf. In dit stadium bestaat onduidelijkheid hoe in de praktijk met deze 
regels moet worden omgegaan, maar Grand Circle houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen over het 
gebruik van cookies 

Bij het bezoek/gebruik van de website van Grand Circle kan door Grand Circle en/of door derden informatie 
over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een 
cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 
Wij kunnen met de verzamelde informatie de bezoekgegevens herkennen en het internetgedrag van gebruikers 
(uw voorkeuren en interesses) bijhouden. Cookies slaan geen naam, adres, leeftijd of andere 
persoonsgegevens op.  

Grand Circle maakt gebruik van de navolgende cookies voor de daarbij genoemde doeleinden: 

Functionele cookies 

Voor deze cookies geldt  de wettelijke verplichting niet maar wij willen u niettemin informeren welke 
functionele cookies Grand Circle gebruikt. 

SESSION: hierin wordt het id (herkenningsteken) opgeslagen van de zogenaamde sessie-informatie. Deze 
sessieinformatie zelf wordt trouwens op de webserver opgeslagen en niet op de computer van de gebruiker. 
Deze cookie verloopt wanneer de browser wordt gesloten. 

LANG: hiermee wordt de geselecteerde taal bij meertalige sites opgeslagen. 

Tracking cookies 

De website van Grand Circle maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op 
om gegevens te verzamelen die de makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op 
de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te 
kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden. Het gaat om de 
cookies  __utma, __utmb, __utmc, __utmz etc. Meer informatie omtrent deze cookies kunt u vinden op de site 
van Google.  

U kunt door ons geplaatste cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren via de browser instellingen op uw 
computer, maar dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van deze website beperken. Let op: cookies 
worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces 
per computer te herhalen. 

Wij behouden ons het recht voor deze cookie notification van tijd tot tijd aan te passen. De meest actuele 
versie van deze cookie notification zal op deze website worden gepubliceerd en wij adviseren u onze cookie 
notification regelmatig te raadplegen. 

====== 

[Grand Circle verwerkt uw persoonsgegeven die eventueel op basis van de door haar geplaatste cookies worden 
verzameld volgens het privacybeleid van Grand Circle, zie hiervoor Privacyverklaring. Voor de door derde 
partijen geplaatste en gebruikte cookies en andere technieken geldt het eigen privacybeleid van de betreffende 
derde.] 
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PRIVACYVERKLARING 

Grand Circle respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van deze website en gaat zorgvuldig en 
vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Grand Circle zorgt ervoor dat de verwerking 
van deze persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

De aan Grand Circle verstrekte persoonsgegevens  kunnen door ons worden verwerkt voor: 
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze producten en diensten (inclusief vergroting

klantenbestand) en in dat kader voor: administratie en facturatie, verantwoord/verbetering
klantenbeheer en uitvoering/beheer van bestellingen

• geven van informatie omtrent onze producten en diensten
• het voldoen aan voor Grand Circle toepasselijke wet- en regelgeving

Grand Circle kan zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking 
stellen in de voglende gevallen: (i) indien Grand Circle daartoe verplicht is op basis van de wet of een 
rechterlijke uitspraak en (ii) aan derden die zijn betrokken bij uw bestelling en uit dien hoofde over uw 
persoonsgegevens moeten beschikken. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden 
verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.   

U heeft de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien en deze desgewenst te laten wijzigen of 
verwijderen. U kunt tevens bezwaar maken indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie over onze 
producten en diensten. U kunt ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een mail te sturen naar 
[mail]info@grandcircle.nl[/mail]. 

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. De meest actuele versie 
van deze privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd en wij adviseren u de privacyverklaring 
regelmatig te raadplegen. 

Contact 

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring van Grand Circle, dan kunt u een e-mail sturen naar 
info@grandcircle.nl 
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