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Privacyverklaring Lighthouse Translations
1. Over mij
Lighthouse Translations wordt beheerd door Corrie Kamminga
Contactgegevens:
Op ‘e Wâl 19
8721 GJ Warns
Tel: 06-111231668
info@lighthousetranslations.nl
2. Welke persoonsgegevens verzamel ik
Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Website
• Btw-nummer
• Bankrekeningnummer
3. Met welk doel verzamel ik uw persoonsgegevens
Ik heb deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten e.d. en het voeren van de
bijbehorende administratie.
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten
waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat
verzoek te voldoen.
4. Delen van de gegevens
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomt met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Als ik een tekst indien nodig naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd
worden zodat de persoonsgegevens niet zichtbaar zijn.
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5. Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt
aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik
uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een
juridische procedure.
6. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heb ik passende technische maatregelen
genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd
op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat
ik voor u verwerk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. AVG?
7. Rechten
1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen
of te verwijderen.
2. Toestemming intrekken
U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw
gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen
3. Meenemen van gegevens
Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om
opgaaf van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier
mee kunt nemen.
Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik hier zo snel mogelijk gevolg aan geven,
uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.
8. Klachten
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt
u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
9. Automatische verwerking
Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij
persoonlijk.
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10. Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming
De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en
gegevensbescherming ben ik zelf: Corrie Kamminga. Mijn contactgegevens zijn gelijk
aan die van mijn bedrijf (zie boven).
11. Cookies
Deze website gebruikt alleen technische, functionele 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 deze website gebruikt 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. 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.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd januari 2020 en zal indien en wanneer nodig
worden herzien.
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