Privacyverklaring
1. Onderneming
Mijn bedrijf heet EKB Vertalingen, en ik, Edith Block-Knotters, ben de eigenaar. Het bedrijf is
gevestigd op adres Krokusstraat 28, 2015 AG, Haarlem. Er werken geen andere personen in mijn
bedrijf. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-33719676 of e-mailadres
edith.block@ekbvertalingen.nl.

2. Persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende gegevens:
1. Naam van de opdrachtgever. (NB: Dit kan zijn uw eigen naam, of de naam van uw bedrijf.
2. Adres- en andere contactgegevens van de opdrachtgever
3. Bankrekeningnummer van de opdrachtgever
4. Het BTW-nummer van de opdrachtgever indien opdrachtgever een bedrijf is.
5. De gegevens zoals die vermeld staan in het document dat vertaald moet worden in opdracht
van opdrachtgever. Dit document kan gevoelige en persoonlijke informatie bevatten zoals
medische of strafrechtelijke gegevens.

3. Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt
De gegevens onder 2.1 tot en met 2.4 worden gebruikt om contact te onderhouden met de
opdrachtgever en bijvoorbeeld om een factuur uit te kunnen brengen.
De gegevens onder 2.5. worden alleen verwerkt voor de vertaling zelf. Deze gegevens vallen ook
onder de geheimhoudingsplicht zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden van het Nederlands
Genootschap van Tolken en Vertalers. Als lid van de NGTV werk ik ook conform deze Algemene
Voorwaarden. U kunt ze hier lezen:
https://ngtv.nl/application/files/4815/0548/6621/NGTV_Algemene_Voorwaarden_Nederlands1301
24.pdf

4. Wettelijke grondslag
Ik heb uw persoonsgegevens, zoals vermeld onder 2., nodig om de opdracht uit te voeren. Verstrekt
u deze gegevens niet dan kan de opdracht geen doorgang vinden.

5. Duur van de opslag
Uw gegevens worden opgeslagen op mijn bedrijfscomputer. Ze worden niet opgeslagen of
gekopieerd naar de cloud. Ik neem voorzorgsmaatregelen om mijn computer te beschermen tegen
virussen, malware en aanvallen van buitenaf.
Ik bewaar uw gegevens om een zakelijke relatie te onderhouden. Als u aangeeft deze zakelijke
relatie te willen beëindigen, zal ik uw gegevens vernietigen.
De gegevens zoals vermeld op een door mij verstrekte factuur worden bewaard zolang dit nodig is
voor de belastingautoriteit en kunnen pas na deze periode op verzoek verwijderd worden.

Privacyverklaring EKBVertalingen

6. Delen van uw gegevens
Ik deel uw gegevens alleen met derden als ik hiertoe wettelijk verplicht ben. Bijvoorbeeld met
overheidsinstanties voor aangiften omzetbelasting.

7. Inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens. Stuur mij een verzoek op
bovenvermeld e-mailadres om te achterhalen welke gegevens ik van u heb opgeslagen en om
gegevens te rectificeren of te wissen. Vermeld bij uw verzoek de datum waarop ik u de opdracht heb
geleverd en de naam van het document dat ik heb vertaald.
Tenzij anders overeengekomen, blijven door mij verzorgde vertalingen mijn intellectuele
eigendommen. Ik ben daarom vrij deze vertalingen te bewaren. Eventuele persoonlijke gegevens in
deze vertalingen en het brondocument kunnen desgewenst uit het document verwijderd worden.

8. Toestemming geven en intrekken
Wanneer ik een offerte maak, stuur ik ook een link naar deze Privacyverklaring mee. Als u akkoord
gaat met de offerte en/of mij de opdracht verstrekt, geeft u mij toestemming uw persoonsgegevens
te verwerken zoals vermeld in deze Privacyverklaring. U kunt deze toestemming ook weer intrekken.
U kunt dit doen door mij hiertoe opdracht te geven via mijn e-mailadres. Dit betekent dan ook dat ik
geen opdrachten meer voor u kan uitvoeren.
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