
 

 

Taaltoerist, gevestigd aan Zaaren 16 5122 GA Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor al jouw vragen 

hieromtrent kun je contact opnemen met de Taaltoerist. 

 

Contactgegevens: 

www.taaltoerist.nl  

Zaaren 16 

5122 GA Rijen  

0623888442 

litza@taaltoerist.nl 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Taaltoerist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of 

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ik verzamel jouw gegevens op verschillende 

manieren en maak gebruik van: 

 

1. Formulieren 

2. Bedrijfsadministratie 

3. Geschreven teksten 

4. Direct mail 

5. Cookies 



 

 

 

1. Contactformulier 

 

Op mijn website heb ik een formulier geplaatst, waarmee je contact met mij kunt opnemen. 

Via dit formulier vraag ik jouw naam, jouw e-mailadres en de reden van het contact. Ik bewaar 

deze gegevens om te kunnen reageren op jouw verzoek of in de toekomst op terug te komen. 

Wil je dat ik deze gegevens verwijder, neem dan schriftelijk contact met mij op. 

 

2.  Bedrijfsadministratie 

 

Ik verzamel een aantal gegevens voor mijn klantenadministratie. Dat doe ik om jou goed van 

dienst te kunnen zijn, maar ook aan te voldoen aan de wettelijke eisen voor 

bedrijfsadministratie. Door het opslaan van deze gegevens kan ik met jou communiceren over 

je afgenomen diensten en kan ik je offertes en/of facturen sturen. Ik sla de volgende gegevens 

op: 

 

Voor- en achternaam 

Bedrijfsnaam 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Bankrekeningnummer 

 



Eventuele extra bedrijfsgegevens die ik nodig heb om mijn diensten indien van toepassing te 

personaliseren. 

 

3. Diensten die jij afneemt 

Diensten die jij bij mij afneemt, zoals teksten, bewaar ik minstens 12 maanden. Ik zal ze niet 

zonder toestemming delen met anderen. Je kunt altijd schriftelijk contact opnemen met mij 

om ze te laten verwijderen.  

 

4. Direct mail 

Heb jij een dienst afgenomen van Taaltoerist, dan kan ik jouw bedrijfsgegevens gebruik voor 

het versturen van direct mail. Dit houdt in dat ik jou eens per maand een e-mail stuur met een 

gerichte aanbieding of informatie. Stel jij deze mailings niet op prijs? Jij kunt je te allen tijde 

uitschrijven van deze e-mail of je bezwaar schriftelijk aan mij kenbaar maken. 

 

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik 

Taaltoerist gebruikt alleen tracking cookies ten behoeve van anonieme analyse via Google 

Analytics.   

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Taaltoerist verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien 

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je 

jouw persoonsgegevens in wil zien, kun je hiervoor schriftelijk contact opnemen. 



Ben je van mening dat de gegevens die ik heb gebruikt, niet juist zijn? Dan kan ik ze voor je 

corrigeren. Je kunt hiervoor ook schriftelijk contact opnemen. 

Wil je dat ik jouw gegevens verwijder? Dan kun je dit mij schriftelijk laten weten. Laat dan ook 

weten welke gegevens ik dien te verwijderen. Voordat ik dit verwijder, zal ik om extra 

identificatie vragen. Het kan zijn dat ik door deze verwijdering niet langer mijn diensten aan 

je kan leveren. In sommige gevallen kan ik niet al je gegevens verwijderen, omdat ze nodig 

zijn om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen.  

 

Jouw gegevens zijn voor de Taaltoerist belangrijk.  

 

Taaltoerist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact op met de 

Taaltoerist. Je hebt de mogelijkheid 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. 

 

 


