
Privacyverklaring Naranja Vertalingen 

Ik ben Godelieve Notermans en ik werk als (beëdigd) vertaler en docent Spaans voor 
mijn bedrijf Naranja Vertalingen. In deze hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Naranja Vertalingen is gevestigd op het adres Ruysdaellaan 1, 1213 ER in Hilversum. 
Naranja Vertalingen is telefonisch bereikbaar op nummer 06-18129925 of via het e-
mailadres info@naranjavertalingen.com. 

Welke persoonsgegevens verwerk ik 

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of 
omdat u die zelf aan mij verstrekt. Dit kan om de volgende gegevens gaan: 

– Uw voor- en achternaam 
– Uw adres 
– Uw telefoonnummer 
– Uw e-mailadres 
– Uw bankrekeningnummer 
– Het btw-nummer van uw bedrijf 
– Eventuele persoonsgegevens die vermeld staan in de documenten die ik in uw 
opdracht verwerk (geboorteaktes, trouwaktes, etc.) 

Doel van het verwerken van de persoonsgegevens 

Ik bewaar en verwerk uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk voor het 
opstellen van offertes, het leveren van (ver)taaldiensten en/of andere diensten 
waarvoor u mij heeft benaderd en om te voldoen aan wettelijke en/of fiscale eisen. Ik 
gebruik uw gegevens niet voor marketingdoeleinden. Ik verstrek uw gegevens 
uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. 
Uw gegevens worden niet automatisch, maar uitsluitend handmatig en door mij 
persoonlijk verwerkt.  

Bewaartermijn 

Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal 
voor zolang als dat wettelijk verplicht is. Uw gegevens staan opgeslagen op mijn 
computer die naar behoren is beveiligd. 

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen 
of te verwijderen. Als u hiertoe een verzoek bij mij indient, zal ik zo snel mogelijk aan dit 
verzoek voldoen.  



Klachten 

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om 
ongewenst gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u denkt dat uw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, vraag ik u 
contact met mij op te nemen via mijn e-mailadres info@naranjavertalingen.com of via 
telefoonnummer 06-18129925. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te 
dienen bij de toezichthoudende instantie Autoriteit Persoonsgegevens. 

Laatste wijziging van deze privacyverklaring: 31/12/2018 


