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Privacyverklaring 
 
Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
 
Language Company, gevestigd aan de Groeneweg 77, 3911 PE te Rhenen, is verantwoordelijk voor een zorgvuldige 
verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring. 
Language Company 
Groeneweg 77 
3911 PE Rhenen 
telefoon: 06 46426542  
e-mail: info@languagecompany.nl 
 

Welke persoonsgegevens verwerkt Language Company? 
 
Wanneer u een offerte aanvraag bij ons doet voor een (beëdigde) vertaling en/of copywrite opdracht, vragen wij u om minimale 
persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u de opdracht aan ons hebt toevertrouwd, verzamelen wij rondom het 
proces meer (persoonlijke) gegevens van u. 

Hieronder treft u een transparant overzicht van de persoonsgegevens die wij zorgvuldig en veilig verwerken: 
• Organisatie 
• Voorletters en/of voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Geslacht 
• Telefoonnummer(s) 
• E-mailadres 
• E-mailverkeer tussen u en Language Company 
• Documenten, foto’s, scans en/of andere bestanden die u ons per e-mail toestuurt 
• Documenten, foto’s en/of andere fysieke bronnen die u ons per post toestuurt 
• Documenten, foto’s en/of andere fysieke bronnen die u ons persoonlijk overhandigt. 

 
Wanneer u Language Company de opdracht hebt toevertrouwd, verzamelen en bewaren wij tevens onderstaande 
(persoons)gegevens van u: 

• Overige (persoons)gegevens die actief worden verstrekt in e-mail en/ of telefonische en/ of fysieke 
correspondentie 

• Betaalgegevens 
• Bestelgeschiedenis 

 
Persoonsgegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar 
 
De website en/of dienst(en) van Language Company hebben niet de intentie om gegevens van websitebezoekers die jonger zijn 
dan 16 jaar te verzamelen. Helaas kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Uiteraard dient een 
bezoeker die jonger dan 16 jaar is, toestemming te vragen aan zijn of haar ouder(s) of voogd. Wij raden ouder(s)/voogd aan om 
betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kind(eren). Hierdoor voorkomt u dat er onnodig en zonder uw toestemming 
persoonsgegevens worden verzameld. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw weten/toestemming persoonsgegevens 
hebben ontvangen van een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@languagecompany.nl  Wij zullen deze 
informatie dan uiteraard verwijderen. 
 
Ons doel van het verwerken en verzamelen van uw persoonsgegevens 
 
Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt, vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden 
gebruikt om de dienst(en) waarvoor u ons toestemming heeft verleend uit te kunnen voeren. Language Company gebruikt uw 
persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Zodat wij u kunnen bellen en/of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
• Verwerken en afhandelen van uw betaling. 
• Persoonsgegevens worden eventueel verwerkt, wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens 

voor onze belastingaangifte. 
 
Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
 
Language Company bewaart persoonsgegevens aan de hand van wet- en regelgeving en niet langer dan strikt noodzakelijk om 
de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. 
 
Hoe en waar beveiligen wij uw persoonsgegevens? 
 
Language Company neemt het beschermen van uw (persoons)gegevens erg serieus. 
Uw gegevens kunnen worden opgeslagen op onze beveiligde computers, beveiligde servers of die van een derde partij. Wij 
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
Wij hanteren gepaste maatregelen om uw gegevens te beschermen naast de wettelijke minimale beveiligingseisen. 
www.languagecompany.nl is dan ook voorzien van een beveiligde verbinding via SSL. Dit houdt onder andere in dat u uw 
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(persoons)gegevens veilig via onze website met ons kan delen. U kunt de SSL-versleuteling herkennen aan de adresbalk 
waarin onze websitegegevens en het slotje groen oplichten. 
Mocht u vragen of suggesties hebben over de beveiliging van gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op. 
 
Het delen van persoonsgegevens met derden 
 
In geval van het uitvoeren van de gemaakte overeenkomst en eventuele wettelijke verplichtingen zijn wij genoodzaakt om uw 
persoonsgegevens met derden te delen. Wanneer er persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zorgen wij dat er met de 
desbetreffende partij afspraken worden gemaakt omtrent een zorgvuldige verwerking en beveiligingsniveau 
(Verwerkersovereenkomst). 
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven of worden opgeslagen buiten Nederland. Language Company 
heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat er met de doorgegeven persoonsgegevens zorgvuldig wordt 
omgegaan. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie 
en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarmee Language 
Company passende afspraken en veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. 
 
Cookies bij het gebruiken van de website 
 
Language Company maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op haar website. 
 
Het verliezen van persoonsgegevens 
 
Uiteraard heeft Language Company maatregelen genomen om (eventueel) verlies, misbruik, onbevoegd toegang, datalek of 
ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tot het minimum te beperken. Mocht er, ondanks de genomen maatregelen 
toch enige vorm van inbreuk ontstaan, zullen wij u terstond informeren. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet 
goed zijn beveiligd of er enige aanwijzing is van misbruik van uw gegevens, neemt u dan contact met ons op 
via info@languagecompany.nl of bel naar: 06-46426542. 
 
Uw rechten 
 
U heeft het recht om te weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring is dit omschreven. 
inzage van uw persoonsgegevens die wij van u verwerken; 
Iedere betrokkene heeft recht op inzage in zijn of haar eigen persoonsgegevens die Language Company (in digitale vorm) 
beheert. 
rectificatie van uw persoonsgegevens; 
Iedere betrokkene heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens voor zover bekend bij Language Company (naar waarheid) 
te veranderen of aan te vullen. 
beperking van de verwerking; 
De AVG geeft u in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens. Dit recht staat omschreven als 
het ‘recht op beperking van de verwerking’. Het geldt in een aantal situaties, bijvoorbeeld als de gegevens mogelijk onjuist zijn, 
de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt. Alleen als wij gerechtvaardigde 
gronden voor de verwerking hebben, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, mogen wij de gegevens 
blijven verwerken. Als dat zo is, dan laten wij u dat weten. Zolang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, zullen 
wij vanzelfsprekend de gegevens niet verwerken. Uw belangen gaan dan voor. 
overdraagbaarheid (dataportabiliteit); 
Iedere betrokkene heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens door te geven, over te brengen of over te laten brengen 
naar een andere organisatie of instelling. 
gegevenswissing (vergetelheid); 
Iedere betrokkene heeft volgens de wet ‘het recht om vergeten te worden’. Hiermee wordt bedoeld dat het volledig verwijderen 
van gegevens kan, afhankelijk van het moment van het verzoek en mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de samenwerking of 
de dienstverlening. Ook kan er sprake zijn van een wettelijke bewaartermijn waardoor verwijderen van de gegevens niet (direct) 
mogelijk is. 
correctie op of beperkt gebruik van de verzamelde gegevens; 
Wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen het (deels) verwerken van uw persoonsgegevens en zolang nog niet duidelijk is of dit 
bezwaar gegrond is, kunt u ons verzoeken om vooralsnog uw persoonsgegevens niet te verwerken. 
bezwaar maken over de verwerking van uw gegevens; 
Als u bezwaar hebt op de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u daar een klacht over hebt, dan kunt u uw bezwaar bij 
ons indienen. 

Wij vragen u om: 
– duidelijk aan te geven wat het bezwaar of de klacht is; 
– een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 
 
Tevens heeft u de mogelijkheid om een melding of een klacht te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking 
van uw gegevens. Door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/  kunt u gebruik maken van uw rechten rondom de AVG. 
 
Rhenen, 25 mei 2018 


