Aanvraagformulier betreffende de uitoefening van de rechten met betrekking tot de mij
betreffende persoonsgegevens
In overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EG) 2016/679 betreffende de
bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over diverse rechten inzake de verwerking van
uw persoonsgegevens.
Dit document is bedoeld om u te helpen bij het formuleren van uw verzoeken wanneer u van een
van deze rechten gebruik wenst te maken. Gelieve ons aan te geven:
Klantcode (indien u een klantaccount heeft):
Naam: ……………………………………………… Voornaam: …………………………………………
E-mailadres (e-mail van uw klantaccount, indien u er een heeft): …………………………………….
Volledig postadres: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Onderwerp van uw verzoek:
Verzoek om inzage in de persoonsgegevens
Gaarne wil ik weten of u mij betreffende persoonsgegevens bezit en zo ja, hier een kopie van
verkrijgen.
In het kader van de uitoefening van het recht op inzage, worden de persoonsgegevens op
persoonlijke en vertrouwelijke titel doorgegeven.
N.B.: Voor meer veiligheid voor uzelf en voor ons, vragen wij u uw verzoeken om recht op inzage
toe te zenden onder begeleiding van een kopie van uw identiteitsbewijs en onder vermelding van
uw klantcode, uw naam, uw voornamen en uw postadres.
Verzoek om rectificatie van persoonsgegevens
Gaarne wil ik bepaalde mij betreffende, en in uw bezit zijnde persoonsgegevens wijzigen (bijv.
mijn postadres, mijn telefoonnummer, enz.).
Gelieve ons aan te geven welke persoonsgegevens u wilt wijzigen:
………………………………………………………………………….......................................................
…………………….......................................................……………………………………………………
.....................…………………………………………………………………………...................…………
Wij herinneren u er aan dat u verder de mogelijkheid heeft uw in uw klantaccount ingevulde
persoonsgegevens te wijzigen en uw abonnementen rechtstreeks te beheren:
o
In uw klantzone op onze website
o
Per telefoon met een van onze consulenten
Verzoek om verzet tegen commerciële marktverkenning
Ik wens geen reclame meer te ontvangen.
(Ik kan mij afmelden via de afmeldlink van ieder bericht van marktverkenning)
Onzerzijds:
o Per e-mail

o

Per SMS

o

Per post

Van de zijde van onze partners (er worden geen bestanden doorgegeven aan onze partners):
o Per e-mail
o
Per SMS
o
Per post

In overeenstemming met de Franse Wet ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van
hun persoonsgegevens heeft u, betreffende uw persoonsgegevens, recht op inzage, rectificatie, verzet, verwijdering,
beperking, overdraagbaarheid en instructie betreffende het lot van uw gegevens na uw overlijden.
U kunt uw rechten uitoefenen via uw klantaccount op onze website of per post aan DOMOTI - 59 685 LILLE Cedex 9
ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming of per e-mail dpo-groupe-domoti@domoti.fr

Verzoek om overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
Via het recht op overdraagbaarheid heeft u de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens die
u aan ons heeft doorgegeven, terug te krijgen, ofwel voor uw persoonlijke gebruik, ofwel om aan
een andere instantie door te geven.
Verzoek om verwijdering van het klantaccount (recht op vergetelheid)
Gaarne wil ik mijn klantaccount verwijderen.
(Indien het verzoek meerdere accounts betreft, gelieve de e-mailadressen van de betreffende
klantaccounts en de klantcodes aan te geven)
E-mailadres(sen) van het/de betreffende klantaccount(s): …………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
N.B.: De verwijdering van uw klantaccount leidt niet automatisch tot het wissen van al uw
persoonsgegevens uit de bases. Bepaalde wettelijke bepalingen verplichten ons namelijk uw
persoonsgegevens voor een bepaalde tijd te bewaren. Dit is het geval voor uw bestelgegevens
die wij gedurende 10 jaar moeten bewaren.
Verzoek om geen voorwerp te zijn van een geautomatiseerd individueel besluit
(profilering)

N.B.: Voor meer veiligheid voor uzelf en voor ons, vragen wij u uw verzoeken om uitoefening van
uw recht betreffende uw persoonsgegevens toe te zenden onder begeleiding van uw klantcode
en onder vermelding van uw naam, uw voornamen en uw postadres. Zo niet, dan zal u om een
kopie van uw identiteitsbewijs gevraagd worden.
De verzoeken kunnen naar ons verzonden worden:
o
Per brief: DOMOTI - 59 685 LILLE Cedex 9 Frankrijk
o
Per e-mail naar dpo-groupe-domoti@domoti.fr of klantenservice@ideal-praktijk.nl.

Datum van verzoek

Handtekening
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