Deze privacyverklaring van Vertaalbureau Nordictalking is in overeenstemming met de privacywet en
–regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze privacyverklaring beschrijft waarom en wanneer Nordictalking welke persoonsgegevens
verzamelt en gebruikt en hoe deze veilig bewaard worden.
Gegevens van klanten
Persoonsgegevens worden gebruikt om tolk- en vertaaldiensten te leveren en/of taallessen te geven.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt als dit nodig is voor de aard van de werkzaamheden, voor de
bedrijfsvoering en/of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Denk aan gegevens als voor- en
achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, functie, E-mailadres en bankrekeningnummer.
Nordictalking maakt gebruik van een SSL-certificaat (zie het slotje voor de url). Doel hiervan is veilig
met de via de website aangeleverde persoonsgegevens om te gaan en onrechtmatig gebruik van de
website te voorkomen.
Nordictalking bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor
de gegevens verzameld zijn. De wettelijke bewaarplicht voor de debiteuren- en
crediteurenadministratie is zeven jaar.
Nordictalking deelt uw gegevens niet met derden en gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de
uitvoering van de overeenkomst.
Nordictalking beveiligt uw gegevens op een adequate manier tegen misbruik, verlies, ongewenst
gebruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Indien u van mening bent dat
Nordictalking niet aan deze voorwaarden voldoet, gelieve contact op te nemen met
info@nordictalking.nl.
Klachten tegen de manier waarop Nordictalking persoonsgegevens verwerkt kunnen ingediend worden
bij de toezichthoudende instantie http://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Personvernerklæring Nordictalking oversettelsesbyrå
Oversettelsesbyrå Nordictalking sin personvernerklæring er i overensstemmelse med det nederlandske
lovverket om personvern, Personvernforordningen (GDPR).
Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor og når Nordictalking henter inn hvilke
personopplysninger, behandler og sikrer disse på forsvarlig måte.
Kundeopplysninger
Kundeopplysninger brukes til tolke- og oversettelsestjenester og språkundervisning. Disse
personopplysninger behandles om nødvendig med tanke på virksomhetene og/eller å oppfylle lovens
krav. Tenk på opplysninger som navn og fornavn, adresse, telefonnummer, stilling E-postadresse og
bankkontonummer.
Opplysningene gitt til Nordictalking utleveres ikke til tredjeparter.
Nordictalking bruker et SSL sertifikat (se url lås). Målet med url lås er en sikker behandling av
personopplysninger som er levert via nettsiden og til å unngå urettmessig bruk av nettsiden.

Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for formålene de er samlet inn for og
skal slettes etter gjennomført oppdrag.
Dersom man mener at Nordictalking behandler personopplysninger i strid med lovverket skal klagen
rettes til http://autoriteitpersoonsgegevens.nl

