
Privacyverklaring  

Vertaalstudio 21, gevestigd aan Anjeliersstraat 268, 1015 NJ Amsterdam, onderkent het 

belang van een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens, zodat zij niet door 

onbevoegden kunnen worden ingezien of voor oneigenlijke doeleinden kunnen worden 

gebruikt. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (AVG – Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). Dit betekent dat Vertaalstudio 21 gegevens op een veilige manier 

bewaart en verwerkt. In ons privacy beleid leggen we vast welke gegevens worden 

verzameld, hoe we die gegevens verwerken en hoe we er op een goede manier mee omgaan.  

Hieronder een overzicht van de (persoons)gegevens die worden verwerkt:                                      

In verband met opdrachten die een opdrachtgever aan Vertaalstudio 21 verstrekt kunnen de 

volgende (persoons)gegevens verwerkt worden:  

- (Bedrijfs)naam;                                                                                                                                      

- (Bedrijfs)adres;                                                                                                                          - 

- Contactperso(o)n(en);                                                                                                                                                    

- E-mailadres;                                                                                                                                 

- Telefoonnummer;                                                                                                                               

- Bankrekening van de opdrachtgever;                                                                                                            

- Het BTW nummer van het bedrijf;  

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens                                             

Vertaalstudio 21 bewaart en verwerkt (persoons)gegevens voor de volgende doelen:                     

Gegevens worden gebruikt om een offerte uit te brengen, het aangaan en uitvoeren van 

overeenkomsten, het voeren van de bijbehorende administratie en om te voldoen aan 

wettelijke verplichtingen (b.v. aangifte omzetbelasting).   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren                                                                       

Vertaalstudio 21 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren deze gegevens zolang 

dit nodig en nuttig is voor een goede afwikkeling van een opdracht en/of zolang de zakelijke 

relatie met de opdrachtgever dit vereist. Op grond van de belastingwetgeving, is 

Vertaalstudio 21 verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren. Denk hierbij aan offertes en 

facturen. Zolang dienen de gegevens van opdrachtgevers bewaard te worden. Na die tijd 

zullen deze verwijderd worden tenzij de zakelijke relatie met de opdrachtgever niet is 

beëindigd.  Door met ons een zakelijke relatie aan te gaan, geeft de opdrachtgever 

Vertaalstudio 21, in het kader van deze zakelijke relatie, toestemming zijn gegevens te 

gebruiken en op te slaan.  Het is niet mogelijk deze gegevens te laten verwijderen als uw nog 

verplichtingen heeft jegens Vertaalstudio 21, in het geval van een geschil of wettelijke 

verplichtingen.   

 



Delen van persoonsgegevens met derden                                                                     

Vertaalstudio 21 verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken                                                                                   

Vertaalstudio 21 gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die 

geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 

cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

Opslag en beveiliging                                                                                                        

Vertaalstudio 21 hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van 

(persoons)gegevens van zijn opdrachtgevers en heeft daarvoor passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen ten einde deze gegevens te beveiligen en te 

beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik, inbreuk of tegen enige andere vorm van 

onrechtmatige verwerking.    

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                                                                                 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Vertaalstudio 21 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij 

ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een 

computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens aan ons mailen.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 

van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo 

snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek. 

 

 



Toezichthouder                                                                                                                   

Vertaalstudio 21 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

 


