PRIVACY
Privacyverklaring
Van harte welkom op de website van Vertaalbureau Stroomdal!
Het beschermen van uw gegevens en het bewaken van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Het
Vertaalbureau Stroomdal is aan de Larixlaan 11, 9483 TJ te Zeegse gevestigd. Hieronder informeren
we u daarom over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van
onze website.
Anonieme gegevens
U kunt onze websites bezoeken, zonder gegevens over uzelf in te voeren. Wij slaan in die verband
geen persoonlijke gegevens op.
Beveiliging website
Het Vertaalbureau Stroomdal heeft maatregelen genomen om het bezoek aan en het gebruik van de
website te beveiligen (https - DV certificaat) en om misbruik te voorkomen.
Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Door het gebruik van het contactformulier verzamelen we persoonlijke gegevens (informatie over
persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon) enkel in de mate die door u beschikbaar gesteld werd. We gebruiken uw e-mailadres alleen
om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden hierna verwijderd, voor zover deze niet voor
een verdere bewerking van uw opdracht nodig zijn.
Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens
Alle gegevens die aan Vertaalbureau Stroomdal worden verstrekt worden strikt vertrouwelijk
behandeld. We verzamelen persoonlijke gegevens alleen in de mate dat deze gegevens door u ter
beschikking gesteld worden. Wij registreren bij aanvragen en opdrachten de volgende
persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren: Naam (+ bedrijfsnaam), adres, woonplaats,
telefoonnummer en e-mailadres. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens
gebeurt dus alleen voor de uitvoering en afwikkeling van uw vertaalopdrachten of revisie van teksten
alsmede voor het verwerken van uw aanvragen. Na de volledige verwerking van de opdracht worden
alle persoonlijke gegevens in eerste instantie, rekening houdend met fiscale en commerciële
bewaartermijnen opgeslagen en vervolgens na het verstrijken van de deadline alleen nog verder
opgeslagen als er vervolgopdrachten ter afhandeling zijn binnengekomen.
Doorgeven persoonlijke gegevens
Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal nooit
gebeuren. De enige uitzonderingen hierop zijn onze partners, die we soms nodig hebben voor de
uitvoering van de opdracht. In deze gevallen houden we ons strikt aan de nationale wetgeving
omtrent privacy. We houden het aantal gegevens dat we doorgeven zo beperkt mogelijk.
Informatie, correctie, afscherming en schrapping van gegevens
U heeft steeds het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens alsook het recht op
correctie, schrapping of afscherming. Contacteer ons indien u dit wenst. De contactgegevens vindt u
op onze website onder contact.
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