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Cookiebeleid 
Wat zijn cookies?  
Taalbureau Sebes maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door 
jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie 
kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
 
Gebruik van permanente cookies  
Met behulp van een permanente cookie kan Taalbureau Sebes jou herkennen bij een nieuw bezoek 
op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook 
wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan Taalbureau Sebes dit door 
middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor 
je dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van de website. Permanente cookies kun je 
verwijderen via de instellingen van jouw browser. 
 
Cookies sociale media  
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) op Instagram. 
Deze button werkt door middel van stukjes code die van Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel 
van deze code worden cookies geplaatst. Taalbureau Sebes heeft daar geen invloed op. Lees de 
privacyverklaring van Instagram (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. In- en uitschakelen van cookies en 
verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies 
kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van jouw browser. 
 
Privacybeleid  
Taalbureau Sebes respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die je Taalbureau Sebes verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Waarom verzamelt Taalbureau Sebes jouw gegevens?  
Jouw persoonsgegevens worden door Taalbureau Sebes verwerkt voor het kunnen opnemen van 
contact. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Taalbureau Sebes een e-mail 
stuurt, dan worden de gegevens die je Taalbureau Sebes toestuurt bewaard zolang als naar de aard 
van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en 
afhandeling daarvan, met in acht neming van wettelijke bewaartermijnen. 
 
Welke gegevens houdt Taalbureau Sebes bij?  
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-
adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die 
de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische 
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseert Taalbureau Sebes hiermee de 
werking van de website. Taalbureau Sebes probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. 
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
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Instagram  
Op deze site is een knop opgenomen waarmee je Taalbureau Sebes kunt volgen op het sociale netwerk 
Instagram. Deze knop wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Instagram zelf. 
Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierboven). Lees de privacyverklaring van Instagram (die 
regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code 
verwerken. 
 
Inzage, correctie en recht van verzet  
Als je een relatie met Taalbureau Sebes hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw 
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Taalbureau Sebes verstrekte overzicht onjuistheden 
bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun 
je ons schriftelijk op de hoogte stellen als je niet wilt worden benaderd met informatie over de 
diensten van het taalbureau door dit via e-mail te melden: alyssia[at]taalbureausebes.nl 
 
Aanpassen privacystatement  
Taalbureau Sebes behoudt het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op 
deze pagina worden gepubliceerd. 


