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Hier vindt u de privacyverklaring van KarinVinke.nl. In deze verklaring
vindt u hoe KarinVinke.nl gegevens verwerkt en beveiligd, welk
bewaartermijn er wordt gehanteerd en hoe KarinVinke.nl omgaat met
verstrekking van gegevens aan derden. Mocht u vragen hebben, neemt
u dan gerust contact op (zie bedrijfsgegevens).

BEWAARTERMIJN
KarinVinke.nl bewaart uw
gegevens 7 jaar lang, zowel op
papier als elektronisch om de
gevraagde dienst te kunnen
leveren, om uitbetaald te kunnen
worden en omdat de wet dit
verplicht. (Grondslag:
‘noodzakelijk voor het nakomen
van een wettelijke verplichting).

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan
zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Raadpleeg daarom regelmatig
deze verklaring.

DOELEINDEN
KARINVINKE.NL VERWERKT GEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:
• Om de benodigde informatie te krijgen over de tolkopdracht.
(Grondslag: ‘noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst’).
• Om als Tolk Gebarentaal en als Docent Gebarentaal uitbetaald te
kunnen worden en omdat dit voor de wet verplicht is.
(Grondslag: ‘noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst’).
• Om vragen te kunnen beantwoorden via social media, e-mail
en/of telefonisch (en/of Whatsapp).
Gegevens worden nooit voor andere doeleinden dan hierboven staat
beschreven gebruikt.

PERSOONSGEGEVENS
KARINVINKE.NL BEWAART EN VERWERKT DE VOLGENDE
PERSOONSGEGEVENS
• Voornaam en achternaam
• Woonadres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Evt. bij een tolkopdracht op afstand: Skype-naam
• BSN-nummer
• Evt. bij een tolkopdracht in werk- en/of onderwijssituaties:
Inkoopordernummer
• Naam van bedrijf/organisatie/onderwijsinstelling op de
tolklocatie
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Adres van de tolklocatie
Datum en tijdstip tolklocatie
Evt. handtekening bij Tolkcontact wordt bewaard op de website
van Tolkcontact zelf
Evt. aanvullende informatie over de tolkopdracht

BEVEILIGING
TECHNISCHE MAATREGELEN:
• De website www.karinvinke.nl is HTTPS beveiligd, middels een
SSL-certificaat van ‘Let’s encrypt’. De verbinding op de website
is veilig (strong TLS 1.2).
• www.karinvinke.nl maakt gebruik van Google Analytics om zo
aanvullende informatie te krijgen over de websitebezoekers.
• www.karinvinke.nl maakt geen gebruik van tracking cookies.
• Wachtwoorden die KarinVinke.nl gebruikt om in te loggen op
Tolkmatch (Tolknet), Tolkcontact en het UWV Tolkportaal
worden veilig opgeslagen in een password management tool.
Deze genereert ingewikkelde en lastig te kraken wachtwoorden.
Inloggen in deze tool gebeurt middels een vingerafdruk.
• KarinVinke.nl kan zowel Facebook, Whatsapp, Telegram als Gmail gebruiken om gegevens van u te ontvangen, zoals het BSNnummer, het inkoopordernummer en/of gegevens over de
tolkopdracht zelf.
• Facebook houdt van de pagina van KarinVinke.nl statistieken
over bezoekersgegevens bij. Voor meer informatie hierover, ga
naar: https://www.facebook.com/business/a/page/pageinsights
• Klantgegevens en tolkopdrachtgegevens worden op een
Windows computer bewaard. Deze computer gebruikt een
gecertificeerde McAfee virusscanner en kan alleen worden
opgestart middels een wachtwoord.
• In de digitale agenda van Google worden alleen het tijdstip van
de opdracht en de plaats van de opdracht genoteerd.
ORGANISATORISCHE MAATREGELEN:
• De kantoorruimte van KarinVinke.nl kan worden afgesloten aan
de hand van een slot op de deur.
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Alle facturen en maandelijkse overzichten worden geprint en per
maand in ordner bewaard. Deze ordners worden bewaard in een
open kast die in de afgesloten kantoorruimte wordt bewaard.
In een papieren agenda worden alleen het tijdstip van de
opdracht, de plaats van de opdracht, het factuurnummer en het
nettobedrag opgeschreven.
Papieren met vertrouwelijke gegevens worden vernietigd door
middel van een papierversnipperaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Verstrekte klantgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve
dat, om technische redenen, de postcode van de locatie van de
tolkopdracht zichtbaar is in de overzichten van mijn getolkte
opdrachten. Deze overzichten worden aan mijn boekhouder verstuurd.
Namen van klanten worden in deze overzichten onzichtbaar gemaakt. De
overzichten worden alleen in PDF verstuurd. De boekhouder verwerkt
deze informatie voor de BTW-aangifte.

TOLK GEBARENTAAL IN OPLEIDING
KarinVinke.nl biedt aan tolken Gebarentaal in opleiding (Hogeschool
Utrecht, Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies) de mogelijkheid
om stage-ervaringen op te doen. Dit betekent dat adresgegevens van de
tolklocatie en een korte omschrijving van de opdracht naar de tolk
Gebarentaal in opleiding die op dat moment meegaat wordt verstuurd.
Aan deze studenttolken worden geen namen of andere gegevens
doorgestuurd, behalve het adres van de tolklocatie, de datum en het
tijdstip van de locatie en eventueel een korte omschrijving van de
tolkopdracht.

RECHTEN
Als klant heeft u de volgende rechten wat uw privacy betreft:
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Recht op inzage. U mag de persoonsgegevens inzien die ik
verwerk.
• Recht op rectificatie en aanvulling. U mag de persoonsgegevens
die ik verwerk wijzigen.
• Recht op beperking van de verwerking. U mag mij verzoeken
om minder gegevens te laten verwerken.
• Recht op vergetelheid. U heeft het recht om ‘vergeten’ te
worden.
• Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen
de gegevenswerking.
• Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
Mocht u meer informatie willen over de verschillende rechten, gaat u
dan naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avgnieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

BEZWAAR
Op het moment dat u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens, kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar:
info@karinvinke.nl. Vermeld in dit e-mailbericht duidelijk wat de reden
is van uw bezwaar. Binnen drie weken krijgt u van mij een reactie.

KLACHT INDIENEN
Mocht u een klacht willen indienen dan kan dat bij de Autoriteit
Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Sjabloon: Verzorgd resumé, ontworpen door MOO

