
PRIVACYVERKLARING 

 

Traducir.nl respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website en 

behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). 

Persoonsgegevens verwerken 
Traducir.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, voor het leveren 

van vertaaldiensten waarom u heeft verzocht en voor het voeren van de bijbehorende 

administratie. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Identiteits- of Burgerservicenummer 

- Geboortedatum of andere persoonlijke informatie (bij beëdigde vertalingen) 

 

Persoonsgegevens bewaren 

Traducir.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens 

maximaal zeven jaar. 

Na deze termijn, of eerder wanneer uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van onze diensten, zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen. 

 

Persoonsgegevens delen met derden 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor wettelijke 

verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving 

 

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover 

dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met 

belastingwetgeving, zal hier gehoor aan worden gegeven. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, sturen naar info@traducir.nl. 

 

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, in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek. 

 

  



 

 

 

Persoonsgegevens beveiligen 
Traducir.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@traducir.nl.  

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018 en zal indien en wanneer 

nodig worden herzien. 

 

 

 

 

mailto:info@traducir.nl

