Machtigingsformulier
Instructies: Als u een inwoner van Californië of de EER bent en u wilt iemand anders machtigen om namens u een
verzoek in te dienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, vul dan dit formulier in zijn geheel in. Een ondertekend
exemplaar van dit formulier moet bij ons worden ingediend op het onderstaande adres. Als Belkin de identiteit van de
persoon die dit formulier indient (de "Verzoeker") niet kan verifiëren, kunnen we om aanvullende informatie of
documenten vragen om de identiteit van de Verzoeker te verifiëren.
Raadpleeg ons Privacybeleid op
https://www.belkin.com/nl/privacypolicy/ voor meer informatie.

1.

Gebruik bij verzending per post het volgende adres:

Gebruik bij verzending per e-mail het volgende adres:

Belkin International, Inc.
12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094, Verenigde Staten van Amerika

privacy@belkin.com

Gegevens Verzoeker
Volledige naam
Postadres
E-mailadres
Telefoonnummer

2.

Gegevens Gevolmachtigde
Volledige naam van Gevolmachtigde
E-mailadres van Gevolmachtigde
Telefoonnummer

3.

Machtiging
Ik, de Verzoeker, wijs bovengenoemde Gevolmachtigde aan met als enig doel om namens mij een of meer van de
volgende verzoeken in te dienen (aanvinken wat van toepassing is):
☐ Verzoek om mijn persoonlijke gegevens te verwijderen; en/of
☐ Verzoek om inzage in mijn persoonlijke gegevens.
Door dit machtigingsformulier te ondertekenen verklaar ik het volgende:
• Ik ben woonachtig in Californië of de EER.
• Ik ben de Verzoeker wiens naam hierboven vermeld staat en de informatie in dit formulier is waar en
nauwkeurig.
• De Gevolmachtigde is een natuurlijke persoon of een bedrijf dat is ingeschreven bij de Secretary of State om
zaken te doen in Californië.
• Ik begrijp dat er rechtstreeks contact met mij kan worden opgenomen om mijn identiteit te verifiëren en de
benoeming van mijn Gevolmachtigde te bevestigen.
• Ik geef de Gevolmachtigde toestemming om bovenstaand(e) verzoek(en) namens mij bij Belkin in te dienen.
• Ik geef Belkin toestemming om bovenstaand(e) verzoek(en) te verwerken en ik begrijp dat alle reacties in
verband met een verzoek om inzage in mijn persoonlijke gegevens niet naar mijn Gevolmachtigde maar
rechtstreeks naar mij worden gestuurd op het hierboven opgegeven adres.
• De door dit formulier verleende machtiging vervalt 90 dagen na de datum van ondertekening.
• Ik verklaar Belkin te vrijwaren voor alle vorderingen die tegen Belkin worden ingesteld in verband met het
gebruik van dit machtigingsformulier.

Handtekening van Verzoeker

Datum van ondertekening
Klik hier om een datum in te voeren.

