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FARO Architecten bv, bna hecht veel waarde aan de privacy van haar relaties en 
de gebruikers van haar website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te 
beschermen en deze worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld 
en beveiligd. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Om onze diensten te kunnen uitvoeren en contact te kunnen onderhouden, 
verwerken wij (digitale) persoonsgegevens.  
 
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken zijn:  

• NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)  
• E-mailadressen en (mobiele) telefoonnummers 
• Geslacht 
• Bankrekeningnummer  
• Werkzaam bij organisatie 
• Andere persoonsgegevens die u digitaal of telefonisch aan ons verstrekt 
• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

 
Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken 
FARO architecten bv, bna verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 

• Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze 
dienstverlening te kunnen uitvoeren 

• Een accurate projectadministratie en boekhouding te kunnen voeren. 
• U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten 
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld bij belastingaangifte of 

vergunningaanvragen 
• Marketingactiviteiten 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
FARO architecten bv, bna deelt nooit ongevraagd persoonsgegevens met derden, 
uitsluitend als dit nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. 
Uw gegevens worden ook opgenomen in een lijst t.b.v. algemene PR-doeleinden. 
Afmelden hiervoor kan digitaal na het ontvangen van de eerste mailing.  
 
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Mocht u uw gegevens willen inzien, die wij in bewaring hebben of wilt u dat uw 
persoonsgegevens verwijderd worden, dan is dit mogelijk. Ook voor het intrekken 
van toestemming of het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik, neem dan 
schriftelijk contact met ons op. 
 
Beveiliging 
FARO architecten bv, bna neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. De gegevens worden bewaard op een beveiligde server en worden 
niet gecombineerd met andere gegevens, die we van u zouden kunnen hebben. 
 
Bewaartermijn 
FARO architecten bv, bna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is 
voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld of om te voldoen aan 
ter zake geldende wet- en regelgeving.  
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Cookies 
FARO architecten bv, bna maakt gebruik van zowel functionele als analytische 
cookies (Google Analytics). De analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen 
hoe bezoekers onze site gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te 
houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen 
voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot 
website-activiteit en internetgebruik. De informatie wordt volledig geanonimiseerd 
en opgeslagen op servers van Google. Middels instellingen in uw browser kunt u 
het gebruik van deze cookies weigeren. Mogelijk werkt de website dan niet 
optimaal.  
 
Social Media 
Op onze website zijn knoppen te vinden om artikelen of afbeeldingen te delen via 
social media. Als u gebruik maakt van deze knoppen, kan het zijn dat uw 
persoonsgegevens zichtbaar worden voor bezoekers van uw pagina op het 
betreffende sociaal medium. FARO architecten bv, bna is niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens via deze social media. 
 
Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Raadpleeg dit document met 
regelmaat om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. 
 
Contactgegevens 
FARO architecten bv, bna 
Landgoed De Olmenhorst  OK72 #514 
Lisserweg 487d    Oude Kraan 72 
2165 AS Lisserbroek   6811 LL Arnhem 
 
+31 (0)252 – 41  47 77 
info@faro.nl 
www.faro.nl  
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