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Algemene informatie
Multi Voice ingeschreven bij de KvK onder nummer: 58215964 gebruikt uw 
gegevens met als rechtsgrond ‘Uitvoering van overeenkomst’. Dit betekent dat wij 
slechts uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht die u bij ons 
geplaatst heeft.
Wij gebruiken uw gegevens om u een offerte of een casting toe te zenden en 
indien een boeking doet om u een factuur voor onze diensten te kunnen sturen. 
Indien wij niet over uw (volledige) juiste gegevens beschikken is het voor ons niet 
mogelijk uw opdracht in behandeling te nemen en een boeking voor u te doen.

Doelbinding
Wij bewaren uw gegevens maximaal zeven jaar wegens de wettelijke verplichting 
van de Belastingdienst administratie [facturen] zeven jaar te bewaren. 
Uw naam en e-mailadres slaan wij op om u op de hoogte te houden van de 
activiteiten van Multi-Voice zolang u klant bent bij ons. Dit doen wij op basis van 
de rechtsgrond ‘Gerechtvaardigd belang’. Na een periode van 2 jaar zonder enige 
interactie zullen wij uw gegevens van onze mailinglist verwijderen. Natuurlijk kunt 
u op ieder moment zelf uw gegevens van onze mailinglist verwijderen door u af te 
melden via de link in onze nieuwsbrief.
U kunt te allen tijde uw persoonsgegvens bij ons opvragen dmv het sturen van 
een mail naar book@multi-voice.nl. Indien nodig heeft u het recht een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Als u dit wenst, en indien wettelijk mogelijk, wissen wij al uw bij ons bekende 
gegevens. We zullen aan uw verzoek binnen een week gehoor geven. U kunt dit 
doen door een mail te sturen naar book@multi-voice.nl.

Andere ontvangers van uw persoonsgegevens
Om een boeking voor u te kunnen doen, delen wij uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres met de gekozen studio en stem. Indien gewenst zorgen wij dat 
uw gegevens weer gewist worden na het voltooien van de opdracht. U kunt dit 
doen door een mail te sturen naar book@multi-voice.nl. We zullen aan uw verzoek 
binnen een maand gehoor geven. Geeft u hierbij aub aan dat het gaat om het
wissen van uw gegevens bij onze relaties. 


