
PRIVACYVERKLARING 

Mijn naam is Dorothea Roorda en ik werk voor mijn bedrijf Dorothea Roorda Vertalingen | 
Vertaalbureau Beëdigd Arabisch, waar deze website onderdeel van uitmaakt. Ik ben 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
Functies voor sociale media 

Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen. Deze functies 
worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, 
Twitter en Facebook). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het 
privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing. 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze 
zelf aan mij verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik als vertaalbureau actief verwerk: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 
 
Voor het uitvoeren van vertalingen wordt de inhoud van de door u aangeleverde brondocumenten 
(met daarin mogelijk gevoelige persoonsgegevens) opgeslagen, vertaald en op een veilige manier 
bewaard. 
De documenten die door u worden aangeleverd kunnen gegevens bevatten van personen die jonger 
zijn dan 16 jaar. Ik ga ervan uit dat u als ouder of voogd toestemming geeft tot verwerking van deze 
gegevens door het aanbieden van deze documenten. 

Waarom ik uw persoonsgegevens verwerk 

Ik verwerk uw gegevens alleen voor het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht, of om 
te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw gegevens niet voor 
marketingdoeleinden. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar 

Gegevens met betrekking tot offertes worden een half jaar bewaard. E-mailconversaties worden na 
vijf jaar verwijderd. Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn 
van zeven jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Dorothea Roorda Vertalingen | Vertaalbureau Beëdigd Arabisch verstrekt uw persoonsgegevens niet 
aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

 



Beveiliging persoonsgegevens 

Dorothea Roorda Vertalingen | Vertaalbureau Beëdigd Arabisch 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 u van mening bent dat 
uw gegevens niet goed beveiligd worden, neemt u dan contact op via info@dorothearoorda.nl. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te 
verwijderen. Neem hiervoor contact met mij op via info@dorothearoorda.nl. Om er zeker van te zijn 
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het 
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy.  

Dorothea Roorda Vertalingen | Vertaalbureau Beëdigd Arabisch wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 augustus 2018 en zal indien en wanneer 
nodig worden herzien.  
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