Privacyverklaring in het kader van GDPR
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de naam GDPR
(General Data Protection Regulation) is m.i.v. 25-05-2018 in werking getreden.
De General Data Protection Regulation (GDPR) heeft effect op alle organisaties die in de EU
opereren en persoonlijke data verwerken.
Muse Translations gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die
de wet stelt, maar ook omdat het voor ons belangrijk is uw privacy te waarborgen.

Onze identiteit met contactgegevens
Muse Translations
Lombokweg 3
8391 KG Noordwolde
Telefoon:
0561-769049
Website:
www.musetranslations.com
e-mail:
info@musetranslations.com
Over welke persoonsgegevens beschikken wij maximaal
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
e-mailadres
bankrekeningnummer
Doeleinden en rechtsgrond
Wij krijgen persoonsgegevens aangeleverd om klanten van dienst te kunnen zijn bij het geven van
informatie, offertes, voor het leveren van vertaalwerk en, in geval van vertalers die opdrachten voor
Muse Translations uitvoeren, het aanleveren van teksten, communiceren over het werk en het
betalen van facturen.
Delen van de persoonsgegevens met anderen
Muse Translations verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Rechten
U kunt te allen tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om rectificatie,
overdraging, beperking of het wissen van persoonsgegevens. Wij verzoeken u dit te doen middels het
e-mailadres van deze site, met vermelding van uw telefoonnummer, zodat wij kunnen verifiëren dat
het verzoek van u afkomstig is.

Intrekken
U kunt te allen tijde schriftelijk uw toestemming intrekken. Hiervoor geldt dezelfde procedure als
hierboven beschreven.
Beveiliging en geheimhouding
Muse Translations zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn
met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij zijn wettelijk verplicht de
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook
contractueel op aan derden, mocht het voorkomen dat die door ons worden ingeschakeld bij het
uitvoeren van ons werk.
Bewaartermijn
Muse Translations bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn binnen de
overeengekomen opdracht, daarnaast blijven persoonsgegevens in papieren vorm bewaard in
verband met de fiscale bewaarplicht ons opgelegd door de Belastingdienst.
Verwerking derde landen
De persoonsgegevens mogen verwerkt worden in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar
landen buiten de Europese Unie is verboden.
Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.
Klacht indienen
Heeft u een klacht, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is
telefonisch mogelijk van maandag t/m vrijdag via nummer 088-1805 250

