Meghatalmazási űrlap
Utasítások: Ha Ön kaliforniai vagy EGT-beli lakos, és szeretne kinevezni egy meghatalmazottat arra, hogy az Ön
személyes adataival kapcsolatban benyújthasson kérelmet, akkor kérjük, töltse ki az űrlapot teljes egészében. A
nyomtatvány aláírt példányát az alábbi, megfelelő címre kell benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a Belkin nem tudja
azonosítani az űrlapot benyújtó személyt (a „Kérelmezőt”), akkor további információkat vagy dokumentumokat kérhetünk
a Megrendelő személyazonosságának igazolására. További információért olvassa el az Adatvédelmi irányelveinket a
következő címen: https://www.belkin.com/us/privacypolicy/.

1.

Ha levélben küldi, kérjük, használja a következő
címet:

Ha e-mailben küldi, kérjük, használja a következő
címet:

Belkin International, Inc.
12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, California 90094

privacy@belkin.com

Kérelmező adatai
Teljes név
Levelezési cím
E-mail-cím
Telefonszám

2.

Meghatalmazott adatai
Meghatalmazott teljes neve
Meghatalmazott e-mail-címe
Telefonszám

3.

Engedélyezés
Én, a Kérelmező, kijelölöm a fent felsorolt meghatalmazottat kizárólag abból a célból, hogy a nevemben az
alábbiakkal kapcsolatos kérelmet (kérelmeket) nyújtson be (jelölje be az összes vonatkozó elemet):
☐ Személyes adataim törlésének kérése; és/vagy
☐ Személyes adataimhoz való hozzáférés kérése.
Az alábbiak aláírásával és a jelen Meghatalmazási űrlap benyújtásával igazolom a következőket:
• Kaliforniai vagy EGT-lakos vagyok.
• Én vagyok a Kérelmező, akinek a neve fent látható, és az ezen az űrlapon megadott információk valósak és
pontosak.
• A meghatalmazott képviselő olyan természetes személy vagy vállalkozás, amely be van jegyezve a
minisztériumban, hogy üzleti tevékenységet folytathat Kaliforniában.
• Megértem, hogy közvetlenül felvehetik velem a kapcsolatot személyazonosságom ellenőrzése és a
meghatalmazottam kinevezésének megerősítése céljából.
• Felhatalmazom a meghatalmazottat, hogy a fentiekben említett kérelmet/kérelmeket a nevemben beküldje a
Belkinnek.
• Felhatalmazom a Belkint az ilyen kérelmek feldolgozására, és tudomásul veszem, hogy a személyes
adataimhoz való hozzáférés iránti kérelemmel kapcsolatban adott válaszokat nem a Meghatalmazottamnak
küldik el, hanem közvetlenül nekem, a fent megadott címre.
• A jelen űrlap által biztosított felhatalmazás a végrehajtás dátuma után 90 nappal megszűnik.
• Beleegyezem abba, hogy kártalanítom a Belkint minden olyan követelést illetően, amely a Belkinnel szemben
merül fel a jelen Meghatalmazási űrlapra történő hagyatkozással kapcsolatban.

Kérelmező aláírása

Mai dátum
Kattintson ide a dátum megadásához.

