Privacyverklaring

Over deze verklaring
LR TXT, gevestigd aan Stephensonstraat 24, 3553 GS Utrecht, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. LR TXT is de
bedrijfsnaam van Liesbeth Rijnierse, vertaler en redacteur/corrector.
Contactgegevens:
LR TXT, Stephensonstraat 24, 3553 GS Utrecht | info@lrtxt.nl | +31 (0)6 53 28 20 62 | www.lrtxt.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
LR TXT verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam, bedrijfsnaam indien van toepassing;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Adres indien van toepassing;
• Het btw-nummer van bedrijven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
In de documenten die u ter vertaling of redactie aanbiedt, kunnen persoonsgegevens voorkomen.
Deze worden verwerkt voor het leveren van de dienst, maar daarna niet bewaard. De
bewaartermijnen zijn in deze privacyverklaring gespecificeerd.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
LR TXT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om (ver)taaldiensten aan u te leveren;
• Voor het afhandelen van uw betaling;
• Voor wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor facturering en
belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
•
•

•
•

Gegevens met betrekking tot offertes worden zes maanden bewaard.
Aangeleverde documenten worden vier weken na levering of na acceptatie van de levering
van het eindproduct verwijderd. Indien een opdracht niet wordt verstrekt, worden deze
documenten binnen één week na afwijzing van de offerte verwijderd.
Vertalingen of geredigeerde teksten worden vier weken na levering of acceptatie van de
levering verwijderd.
Indien delen van een vertaling bewaard worden in vertaalgeheugens, worden deze
geanonimiseerd.
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•
•

Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale
bewaarplicht uw gegevens zeven jaar lang bewaren.
E-mailconversaties worden na maximaal twee jaar verwijderd. Op verzoek doe ik dit eerder.

Wie krijgt uw persoonlijke gegevens nog meer?
Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden zodat de
persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn. Als dit niet mogelijk is door de aard van de tekst, vraag ik
uw toestemming voordat ik de tekst doorstuur.
Andere partijen kunnen indirect betrokken zijn bij de gegevens die ik verwerk, waaronder het
hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten en het bedrijf dat anti-virusbescherming biedt.
Deze partijen voldoen aan de AVG en hebben geen directe toegang tot gegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
LR TXT neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan, onder andere door het
gebruik van een firewall, gedegen antivirussoftware en bescherming met wachtwoorden. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan direct contact met mij op.

Cookies die ik gebruik
De website van LR TXT gebruikt alleen technische cookies om de taal van de website aan de
ingestelde taal van uw browser aan te passen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
•
•

•

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LR TXT. Dit kan
ertoe leiden dat ik een opdracht niet meer voor u kan uitvoeren.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand te
versturen naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@lrtxt.nl. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is ‒
meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of
andere periode van afwezigheid.
Bij een verzoek om verwijdering van persoonsgegevens vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet
mag volgens de wet.

Meer informatie?
Als eigenaar van een Nederlands bedrijf volg ik de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u meer:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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