
TaalKracht7, juni 2020 
 

TaalKracht7 Privacy-verklaring 
 
Deze privacy-verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, en is 
opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) die in de gehele Europese Unie van toepassing is. 
 
Hans Roodenburg, namens zijn bedrijf TaalKracht7, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring. Hans Roodenburg is 
de Functionaris Gegevensbescherming van TaalKracht7.  
 
TaalKracht7 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70433844. 
TaalKracht7 levert taaladviesdiensten. 
Contactgegevens van TaalKracht7: 
Adres: Mastbos 495, Hoofddorp (2134 NN) 
Telefoon: 023 5575692 / 06 44 756210 
E-mailadres: info@taalkracht7.nl 
 
TaalKracht7 verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten die 
wij aanbieden of leveren, en/of omdat je deze gegevens uit eigen beweging aan ons 
verstrekt. Hieronder zie je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

● Voor- en achternaam; 
● Geboortedatum; 
● Adresgegevens; 
● Telefoonnummer; 
● E-mailadres; 
● Bankrekeningnummer; 
● Verdere persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een 

contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en/of door 
telefonisch contact. 

 
TaalKracht7 verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen: 

● Om contact met je te kunnen onderhouden wanneer dat nodig is om onze 
dienstverlening te kunnen uitvoeren; 

● Om gevraagde diensten te kunnen aanbieden; 
● Om geleverde diensten te kunnen afleveren, afhandelen of factureren; 
● Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten. 

 
TaalKracht7 verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 
 
TaalKracht7 wil geen gegevens verzamelen over personen noch diensten verlenen aan 
personen die minderjarig zijn (dus volgens de wet jonger dan 18 jaar). Feit is dat de leeftijd 
niet altijd te controleren is, en dat er onbedoeld gegevens verzameld kunnen worden. Als je 



meent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, meld dit dan 
via info@taalkracht7.nl . Wij verwijderen dan de betreffende gegevens.  
 
TaalKracht7 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken 
die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een 
medewerker van TaalKracht7) aan te pas komt. 
 
TaalKracht7 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld. Wanneer er geen 
overeenkomst tot stand komt, dan verwijderen wij jouw gegevens na 1 jaar na ontvangst, 
tenzij afgesproken is na deze periode juist weer contact op te nemen. 
 
TaalKracht7 verkoopt jouw gegevens niet aan derden, deelt ze niet met anderen en zal de 
gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst 
met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. Belastingdienst) dan wel 
financiële controle (bijv. accountantskantoor). 
 
TaalKracht7 gebruikt alleen technische en functionele cookies, zoals verder is uitgelegd en 
beschreven in de cookie-informatie. 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 
persoonsgegevens door TaalKracht 7. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, 
wat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van 
jou hebben in een bestand naar jou toe te sturen. Alle verzoeken m.b.t. persoonsgegevens 
kun je het beste sturen naar info@taalkracht7.nl . 
 
Heb je ondanks onze inspanningen om alles goed en volgens de wet te doen een klacht, 
dan kun je een klacht indienen bij de de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
TaalKracht 7 neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus, en heeft passende 
maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is beveiligd met 
een SSL-certificaat. 
 
Als jij meent dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of wanneer er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact op via info@taalkracht7.nl . 
 
Heb je vragen over onze werkwijze of over de inhoud van deze privacy-verklaring, dan mag 
je gerust contact met ons opnemen. 


