PRIVACYBELEID bezoekers klinkendetaal.nl
Freemium-versie Klinkende Taal
Dit privacybeleid hoort bij het product Klinkende Taal voor de account-types gratis, premium,
premium+ of demo. Hieronder leest u welke persoonsgegevens we verwerken en wat we met de
beoordeelde teksten doen.
Welke persoonsgegevens slaan wij op?
 Voor- en achternaam
 Organisatie
 E-mail
 Telefoonnummer
 Gebruikersnaam
 Wachtwoord het wachtwoord slaan we versleuteld (gehashd) op, hier kan dus niemand bij
Wat doen wij met deze persoonsgegevens?
 Wij geven u toegang tot het product Klinkende Taal
 Wij sturen u een factuur
 Wij sturen u informatie over Klinkende Taal
Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
Deze gegevens bewaren we zolang u een account heeft. Na beëindiging van het contract bewaren we
uw gegevens 5 jaar.
Wat doen we met de teksten die u met Klinkende Taal beoordeelt?
Wij gebruiken deze teksten om het product Klinkende Taal te verbeteren. We slaan de teksten 2 jaar
op. Het opsturen van de teksten is goed beveiligd. De teksten slaan we op onze server op. Deze is
goed beveiligd.
Wat doen met de beoordelingen van teksten?
Deze gebruiken wij voor gebruiksstatistieken. We slaan deze teksten 5 jaar op. Het gaat om :
 Tekst
 Aanstrepingen in de tekst
 Beoordeling van de tekst
En per tekst daarbij:
 Gebruikersnaam
 IP-adres
De beoordeling van de teksten slaan we op onze server op. Deze is goed beveiligd.
Hoe worden de gegevens beveiligd?
Onze servers staan in Nederland bij een gecertificeerde provider. Zowel opslag als verzenden (via
TLS) is beveiligd. Wij hanteren daarvoor een security policy. Onze software wordt uitgebreid getest.

Wie zijn wij?
Klinkende Taal wordt ontwikkeld door GridLine BV, een softwarebedrijf in Amsterdam. Klinkende
Taal BV is een zusterbedrijf van GridLine BV. Loo van Eck BV is commercieel partner van Klinkende
Taal BV en tevens aandeelhouder. Zij zijn een Nederlands communicatiebureau, gevestigd in Ede.
Wie kan de gegevens bekijken?
Alleen medewerkers van GridLine BV en Loo van Eck BV kunnen de persoonsgegevens, de teksten en
de beoordelingen bekijken en verwerken. Wij delen deze gegevens verder met niemand, behalve als
dat van de wet moet.
Verandering in privacybeleid
Wij passen ons privacybeleid regelmatig aan om deze up to date te houden. Op onze site is altijd de
meest recente versie van ons privacybeleid te vinden. Bij belangrijke wijzigingen proberen wij u
zoveel mogelijk per post of mail te bereiken.
Uw privacyrechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken?
Stuur een mailtje naar info@klinkendetaal.nl of bel (085) 06 56 395.
U krijgt binnen 3 weken een overzicht.
Zijn uw gegevens niet juist of wilt u dat wij uw gegevens verwijderen?
Stuur een mailtje naar info@klinkendetaal.nl of bel (085) 06 56 395.
Wij passen uw gegevens binnen 3 weken aan.

