
 

Cookie beleid GRAZImedia.com 

 

Analytische cookies 

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Dit laat ons toe rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers onze website gebruiken.  

 

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en dat uw browser op de 

harde schrijf van uw computer opslaat. De daarin opgeslagen informatie zal bij een volgend bezoek weer naar de 

servers van Google in de Verenigde Staten worden terug gestuurd. 

 

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door deze derden partijen. Wij hebben Google toegestaan de 

verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan uw informatie aan derden 

verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. 

 

Wat wij u wel verzekeren, is dat de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd en dat 

Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit laat toe te 

veronderstellen dat er, voor wat betreft de cookies geplaatst door Google, sprake is van een passend 

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens 

U heeft recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Ook vragen over ons privacybeleid kunt u ons 

stellen via info@grazimedia.com.  

 

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in 

persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Dit kunt u 

terugvinden in de instellingen van uw browser. 

 

In- en uitschakelen van cookies  

De analytische cookies kunt u uitschakelen en verwijderen via uw browser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=13346
mailto:info@grazimedia.com


 

 

Meer informatie? 

Volgende websites bieden meer informatie over cookies : 

 

Cookierecht.nl 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” 

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” 

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising 

 

 

Dit cookie beleid is laatst herzien op 25 juli 2012. 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.cookierecht.nl/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-uitschakelen/
http://www.youronlinechoices.eu/

