Privacy statement www.taalvorming.nl en www.taallerenopeigenkracht.nl
Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Stichting
Taalvorming en Taaldrukken, onder andere via de websites www.taalvorming.nl en
www.taallerenopeigenkracht.nl Wij respecteren het recht op privacy en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Stichting Taalvorming en Taaldrukken
Stichting Taalvorming en Taaldrukken is gevestigd aan de Mauritskade 24, 1091 GC Amsterdam.
Voor vragen of verzoeken kun per mail of per post contact opnemen met Taalvorming via
info@taalvorming.nl .
Gebruik van onze diensten
Wanneer je een contactverzoek wilt indienen met het online contactformulier, dan vragen we je om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw aanvraag te kunnen
behandelen en daarover met jou in contact te treden. De gegevens worden opgeslagen op een
beveiligde server. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Om kwaliteit van advisering te
waarborgen, wordt de informatie wel intern gedeeld. Medewerkers van Stichting Taalvorming zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. Wel is het mogelijk dat wij op
basis van de aanvraag contact opnemen met derde partijen waarvan jij hebt aangegeven bij hen ook
een aanvraag te hebben ingediend of dat zij actief bij de aanvraag betrokken zijn.
Communicatie
Wanneer je een e‐mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vraag of verzoek te beantwoorden en te verwerken. De
gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.
Cookies
Bij het gebruik van de websites van Stichting Taalvorming worden kleine tekstbestandjes,
zogenaamde cookies, op jouw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website
beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen,
de zogenaamde Google Analytics cookies. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden
geplaatst. Je kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu
van uw browser. Stichting Taalvorming heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting
Taalvorming verkregen Analytics‐informatie te gebruiken voor andere Google‐diensten en heeft een
verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google waarmee wij voldoen aan de richtlijnen van het
College Bescherming Persoonsgegevens.
Beveiligen
Stichting Taalvorming neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Stichting Taalvorming maken gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Taalvorming
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@taalvorming.nl
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@taalvorming.nl. Wij zullen zo snel
mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Veranderingen
Deze privacy en cookie statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy
en cookie statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste
versie van dit privacy statement. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je
vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 14 mei 2018

