
Privacyverklaring  
 
Face Sound hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring willen wij  heldere en transparante informatie geven hoe wij hiermee 
omgaan. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. 
Face Sound houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt zich mee dat wij in ieder geval: 
 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. 

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens. 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 
voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

 
Als Face Sound zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 
contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@facesound.nl. 
 
Contactgegevens: 
FACE SOUND 
Nieuwedijk 34-36 
8531 HP  Lemmer 
Tel. 0514-563161 
Email: info@facesound.nl 
Website: www.facesound.nl 
 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 
- IBAN rekeningnummer  

 
De persoonsgegevens worden gebruikt voor: 

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren. 
- Het versturen van een factuur voor de aan u geleverde goederen en/of diensten. 
- Het afhandelen van uw betaling ervan. 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren. 
- Het verzenden van onze Nieuwsbrief en Nieuwjaarswensen. 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en onze producten 
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Verstrekking aan derden: 
- Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en 

toegestaan is. 
- Alleen met uw schriftelijke toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens delen met 

derden. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. 
 
Hoe lang bewaart Face Sound de persoonsgegevens? 

- Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 
het doel waarvoor ze zijn verkregen. 

- Tenzij Face Sound verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, 
hanteert Face Sound de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. 
 

Inzage en wijzigen van uw gegevens: 
- Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt 

inzien, wijzigen of verwijderen kunt u dit doen per email: info@facesound.nl 
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