
Privacyverklaring 

Gegevens van de onderneming 

Ik ben Marieke Baron, eigenaresse van het bedrijf B-Taal en derhalve verantwoordelijk voor 

de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. B-Taal is 

gevestigd op het adres Diepenbrockweg 272, 3314 CE, Dordrecht. U kunt contact met mij 

opnemen via b-taal@hotmail.com of telefonisch via +31 6 87041021. Middels deze 

verklaring vraag ik uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming? 

B-Taal verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt indien u gebruik 

maakt/wenst te maken van mijn diensten/producten. De verzamelde persoonlijke gegevens 

kunnen de volgende zaken omvatten: 

• Uw voor- en achternaam en/of de naam van uw bedrijf 

• Uw adresgegevens en/of het adres van uw bedrijf 

• Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf 

• Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf 

• Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf 

• Uw burgerservice- of identiteitsnummer en/of het btw-nummer van uw bedrijf 

• Uw Skypeadres en/of het Skypeadres van uw bedrijf 

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij beëdigde vertalingen van persoonlijke 

documenten) kan het ook gaan om andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

(zoals uw geboorteplaats of -datum, uw geslacht of ras, burgerlijke staat, godsdienst of 

levensovertuiging, politieke voorkeur, arbeidsgegevens, opleidingen, seksuele leven, 

lidmaatschap vakbond, kredietwaardigheidscheck, gegevens van personen jonger dan 16 

jaar, biometrische of genetische gegevens en informatie over uw gezondheid of uw 

strafrechtelijk verleden). 

Wij zullen de gegevens van betrokkenen te allen tijde discreet, vertrouwelijk en zorgvuldig  

behandelen, zoals dat ook van ons vanwege onze beroepscode als (beëdigd) dienstverlener 

wordt vereist.  

Doel van het verwerken van deze gegevens 

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonlijke gegevens met als doel het voeren van een 

administratie. Hieronder valt onder andere: offertes, het afhandelen van betalingen, 

communicatie voor het bewijs van het bestaan van de overeenkomst. Dit doe ik op grond 

van wettelijke verplichtingen. 

Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens bij het leveren van goederen en diensten waar u mij 

om heeft verzocht, op grond van de overeenkomst.  
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Ook gebruik ik uw persoonsgegevens om, met uw toestemming, contact met u te kunnen 

onderhouden en om u te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten van B-

Taal. Dit doe ik door persoonlijk contact en/of het verzenden van een nieuwsbrief.  

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens voorkomen in referentiemateriaal voor toekomstige 

vertalingen op basis van mijn belang om mijn werk goed te kunnen uitvoeren. 

Ik verkoop geen persoonsgegevens aan derden en ik gebruik uw persoonlijke gegevens niet 

voor marketingdoeleinden.  

Cookies 

Op mijn websites gebruik ik cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw apparaat 

(laptop, telefoon, etc…) worden geplaatst door de website. Sommige cookies mag ik zonder 

toestemming plaatsen, omdat de website zonder deze cookies niet kan functioneren. 

Andere cookies worden alleen geplaatst als je hier toestemming voor geeft. Je kunt cookies 

zelf verwijderen via de browserinstellingen van het apparaat waarmee je de website hebt 

bezocht. 

Mijn website plaatst de volgende cookies: 

Functionele cookies 

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Het gaat hierbij om cookies 

die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je de website op de juiste manier in beeld krijgt en de 

juiste taal wordt ingesteld. Ook zorgen ze ervoor dat je kunt inloggen en, bijvoorbeeld, dat je 

ingelogd blijft. Deze cookies worden door alle websites geplaatst en zijn noodzakelijk om de 

website te kunnen bezoeken. Zonder deze cookies kan je de website niet bezoeken en kan ik 

ook geen werkende website houden. Dit doe ik op grond van mijn eigen belang en dat van 

jou. 

Analytische cookies 

Analytische cookies geven  inzicht in jouw bezoek op de website. Deze cookies gebruik ik 

niet. 

Tracking/marketing/third party cookies 

Dit zijn cookies die bijhouden hoe jij over het web surft. Op deze manier kan je relevante 

advertenties te zien krijgen, of advertenties van andere websites of sociale media zien. Dit 

zijn dus eigenlijk cookies die andere partijen (derden) plaatsen. Deze cookies gebruik ik in 

principe niet. Google kan wel cookies plaatsen om onderscheid te maken tussen personen of 

bots. Dit is een derde partij die cookies plaatst, maar deze cookies zijn functioneel van aard. 

Social Media 

Op het moment dat jij jezelf aanmeldde bij Instagram, Facebook en LinkedIn, ben je akkoord 

gegaan met hun voorwaarden. Dat anderen je kunnen vinden en zien is hier onderdeel van. 

B-taal heeft hier verder geen rol, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in. Voor de 



voorwaarden en instellingen verwijs ik je dan ook naar de betreffende sociale media. Het 

gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid en tussen jou en het sociale 

platform van jouw keuze. Dat B-taal een bedrijfsaccount heef top deze platforms doet daar 

niets aan af.  

Bewaartermijn 

B-Taal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen 

waarvoor uw gegevens worden bewaard te realiseren. Uw gegevens worden niet 

automatisch verwerkt maar worden uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk, ingevoerd 

op mijn computer. Wanneer u mij een schriftelijk verzoek stuurt voor het verwijderen van 

uw gegevens, zal ik deze derhalve vernietigen. In het kader van de fiscale bewaarplicht en 

eventuele wettelijke vereisten moet ik bepaalde persoonlijke gegevens echter zeven 

kalenderjaren lang bewaren. In de tussentijd zal ik uw gegevens echter niet meer bewerken, 

anders dan voor het betreffende wettelijke doel.  

Eenmaal verrichte vertalingen blijven gedurende 10 jaar aanwezig in het geheugen van mijn 
computer/externe harde schijf om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, om 
dubbel werk voor vergelijkbare opdrachten te voorkomen en aangezien een beëdigd vertaler 
verantwoordelijk is voor de volledige inhoud van een beëdigde vertaling. Deze 
vertaalgeheugens zijn eigendom van het vertaalbureau en kunnen uitsluitend door het 
vertaalbureau zelf worden geraadpleegd en , indien nodig, door direct betrokken revisors voor 
de verrichting van hun werkzaamheden. De vertalingen maken deel uit van mijn vakkennis en 
het bedrijfskapitaal en het bewaren van de gegevens is belangrijk voor consistente verwerking 
op langere termijn (gerechtvaardigd belang). Nadat de vertaling door mij is ondertekend, 
wordt het een officieel bewijsstuk en als er wijzigingen nodig zijn, dien ik een nieuwe vertaling 
te maken en deze vervolgens opnieuw te ondertekenen. Volledige verwijdering van eenmaal 
vertaalde teksten is uitsluitend mogelijk als de klant hiertegen een bezwaar indient. Na tien 
jaar zullen de gemaakte vertalingen, evenals de ontvangen e-mails, worden verwijderd of 
geanonimiseerd. 

Delen van de gegevens 

B-Taal deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.  

B-Taal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal ik uw 

privégegevens grotendeels proberen te anonimiseren.  

Voor administratieve en wettelijke doeleinden kunnen ook andere partijen toegang tot uw 

persoonlijke gegevens hebben, zoals mijn boekhouder en overheidsinstanties (bijvoorbeeld 

de belastingdienst). Met bedrijven die uw gegevens verwerken, sluit ik een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens.  



De overdracht van informatie via internet is niet altijd veilig. B-Taal heeft zowel technische 

als organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed 

mogelijk te beveiligen en een datalek te voorkomen. Mocht er ondanks alle genomen 

maatregelen toch een datalek ontstaan, zal B-Taal voldoen aan de meldplicht en u 

informeren indien er ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten. 

Op de website www.b-taal.com vindt u een privacybeleid voor de website en gegevens die 

eventueel via de Facebookpagina/YouTubepagina/Instagrampagina van B-Taal worden 

verzameld, vallen onder het privacybeleid van deze platforms.  

Klachten 

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens verwerk of als 

u denkt dat ik uw rechten heb geschonden, verzoek ik u vriendelijk om mij hiervan op de 

hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar b-taal@hotmail.com. B-Taal wil u er tevens 

op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Uw gegevenstoegangsrechten  

U heeft het recht informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn. 
U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van 
uw persoonsgegevens, evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op 
de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door uw verzoek te sturen naar: b-
taal@hotmail.com, zodat ik hier binnen een maand gehoor aan kan geven. 
 

B-Taal is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen. Indien een wijziging of 

aanvulling uw rechten of verplichtingen op significante wijze beïnvloedt, zal ik u hiervan 

door middel van een e-mail op de hoogte brengen.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2021 en zal indien nodig 

worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de Spaanse 

versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. 
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