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Van belang voor onze klanten: 
Wij beheren persoonsgegevens van de contactpersonen van onze (potentiële) klanten en overige 
geïnteresseerden, die via onze website of anderszins hun contactgegevens aan ons beschikbaar hebben 
gesteld. Het gaat daarbij om naam, aanhef, functie, kantooradres, telefoonnummer en email-adres. Wij 
hebben die gegevens o.a. nodig voor het aangaan en uitvoeren van opdrachtovereenkomsten met u. 
Voor zover dat volgens de wet is toegestaan kunnen wij de gegevens ook gebruiken voor marketing en 
relatiebeheer zoals het verzenden van nieuwsuitingen of uitnodigingen voor bijeenkomsten. Eventuele 
persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de door u aan ons beschikbaar gestelde documenten ter 
vertaling behandelen wij uiterst vertrouwelijk. 

Van belang voor onze freelance vertalers: 
Wij beheren persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiële) freelance vertalers, die via 
onze website of anderszins hun contactgegevens aan ons beschikbaar hebben gesteld. Het gaat daarbij 
om naam, aanhef, functie, kantooradres, telefoonnummer, e-mailadres, opleiding, ervaring en 
bankrekeningnummer. Wij hebben die gegevens o.a. nodig voor het aangaan en uitvoeren van 
opdrachtovereenkomsten met u. Voor zover dat volgens de wet is toegestaan kunnen wij de gegevens 
ook gebruiken voor relatiebeheer zoals het verzenden van nieuwsuitingen of uitnodigingen voor 
bijeenkomsten. 

Van belang voor onze leveranciers van kantoorbenodigdheden e.d.: 
Wij beheren persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiële) leveranciers die via onze 
website of anderszins hun contactgegevens aan ons beschikbaar hebben gesteld. Het gaat daarbij om 
naam, aanhef, functie, kantooradres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij hebben die gegevens o.a. 
nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met u. 

Van belang voor onze vaste medewerkers: 
Wij beheren persoonsgegevens van onze (potentiële) vaste medewerkers, die via onze website of 
anderszins hun gegevens aan ons beschikbaar hebben gesteld. Het gaat daarbij om naam, aanhef, 
functie, huisadres, telefoonnummer, e-mailadres, opleiding, ervaring en, bij vaste medewerkers, ook 
bankrekeningnummer, salarisniveau en kopie paspoort (o.a. foto, geboortedatum en BSN-nummer). Wij 
hebben die gegevens o.a. nodig voor het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten met u en 
om te voldoen aan arbeidswetgeving. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Daarom maken wij gebruik van 
verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische maatregelen. Zo passen wij 
wachtwoordbeveiliging, virusscanners en encryptie toe en, indien nodig, pseudonimiseren wij gegevens. 
Ook is ons kantoor beveiligd d.m.v. elektronische en mechanische sloten, een bemande receptie en 
camerabeveiliging. 

Doorgifte buiten de EER 
Uw persoonsgegevens worden standaard binnen de EER verwerkt. In incidentele gevallen zorgen wij bij 
doorgifte buiten de EER voor waarborgen als Privacy Shield (VS) of, in afwezigheid van een 
adequaatheidsbesluit, standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt. Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  



Uw rechten 
U heeft het recht om inzage van uw persoonsgegevens te verzoeken. Indien daaruit onjuistheden blijken 
kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt 
u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar 
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
sturen naar: Hendriks & James 

Korte Leidsedwarsstraat 12 
1017 RC, Amsterdam 
KVK-nummer: 34203413


