Privacyverklaring
Gegevens van de onderneming
Mijn eenmanszaak ‘Heijo Willem Alting’ is gevestigd in Nederland. Ik ben per e-mail bereikbaar op
pp@casanegra.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming
Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:
-

Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
Het btw-nummer van uw bedrijf
Uw IP-adres en bezoekgedrag, als uw mijn website bezoekt*

*Op het bezoeken van mijn website is de bewerkersovereenkomst van mijn hostingprovider van
toepassing. Zie http://www.casanegra.nl/binaries/Bewerkersovereenkomst-deHeeg.pdf

Doel van het verwerken van de gegevens
Ik heb deze gegevens nodig voor het doen van offertes, het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten voor vertaal- en redactiediensten en het voeren van de bijbehorende
administratie.

Rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens
Ik heb deze gegevens nodig om (a) overeenkomsten tussen u en mij uit te voeren, om (b) te voldoen
aan wettelijke verplichtingen of om (c) gerechtvaardigde belangen te behartigen, bijvoorbeeld:
a) het e-mailadres van uw bedrijf opslaan is nodig voor het uitvoeren van overeenkomsten;
b) facturering is wettelijk verplicht en facturen moeten 7 jaar worden bewaard;
c) het bewaren van vertaalde documenten kan nodig zijn voor mijn interne bedrijfsprocessen.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar ten minste zo lang als de
wet dit voorschrijft. De wettelijke bewaartermijn van mijn administratie is 7 jaar. Wanneer u mij laat
weten dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, verwijder ik uw gegevens, tenzij
dat wettelijk (nog) niet is toegestaan of de gegevens nodig zijn voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens
Uw gegevens staan uitsluitend op mijn computer en op twee back-upschijven in mijn eigen bedrijf
(niet in de cloud). Deze zijn alle behoorlijk beveiligd door middel van een firewall en commerciële
antivirussoftware.

Delen van de gegevens
Ik deel uw persoonsgegevens uitsluitend met overheidsinstanties, en dan nog alleen als ik daartoe
wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor belastingaangiftes.

Klachten (en beroep)
Als u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u contact met mij
opnemen om tot een bevredigende oplossing te komen, en als dat niet lukt, een klacht indienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen
Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste
contact met u. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden.

Toestemming intrekken
U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik
zal uw gegevens dan binnen de grenzen van wat de wet voorschrijft zo spoedig mogelijk verwijderen.

Inzien van gegevens
U kunt mij op elk gewenst moment vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan
zo spoedig als voor mij haalbaar is.

Wijzigen van gegevens (rectificatie)
U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor
mij haalbaar is aan – meestal binnen een week, tenzij dit valt in een periode van afwezigheid wegens
bijvoorbeeld vakantie, en uiterlijk binnen vier weken.

Verwijderen van gegevens
U kunt mij op elk gewenst moment vragen uw gegevens te verwijderen. Ik reageer zo spoedig als
voor mij haalbaar is. Op welk moment ik uw gegevens daadwerkelijk verwijder, hangt af van
eventuele wettelijke vereisten. Als ik bijvoorbeeld een opdracht voor u heb gedaan, maar de
verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb aangegeven, of als de belastingaanslag over het jaar
waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is, kan ik uw gegevens niet meteen verwijderen.
In de tussentijd zal ik uw gegevens echter alleen nog maar verwerken om aan deze wettelijke eisen
te voldoen.

Meenemen van gegevens (portabiliteit)
Niet van toepassing op mijn onderneming/branche.

Automatische verwerking
Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en
gegevensbescherming
De enige persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben
ikzelf: Heijo Alting. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijnonderneming (zie boven).

