Formular de desemnare a împuternicitului
Instrucțiuni: Dacă sunteți rezident în California sau SEE și doriți să desemnați un împuternicit în vederea transmiterii unei
solicitări în numele dvs. legată de datele dvs. cu caracter personal, completați acest formular în întregime. Trebuie să ne
transmiteți un exemplar semnat al acestui formular, la adresele corespunzătoare de mai jos. Rețineți faptul că, dacă
Belkin nu poate verifica identitatea persoanei care transmite acest formular („Solicitantul”), putem solicita informații sau
documente adiționale pentru a verifica identitatea persoanei respective. Pentru mai multe informații consultați politica
noastră de confidențialitate la https://www.belkin.com/us/privacypolicy/.

1.

Dacă trimiteți prin poștă, folosiți adresa următoare:

Dacă trimiteți prin e-mail, folosiți adresa următoare:

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

privacy@belkin.com

Informații solicitant
Nume complet
Adresă poștală
Adresă de e-mail
Număr de telefon

2.

Informații împuternicit
Numele complet al împuternicitului
Adresa de e-mail a împuternicitului
Număr de telefon

3.

Împuternicire
Subsemnatul, Solicitantul, desemnez împuternicitul trecut mai sus, cu scopul unic de a transmite solicitarea sau
solicitările următoare în numele meu (bifați tot ce se aplică):
☐ Solicit să mi se șteargă datele cu caracter personal; și/sau
☐ Solicit accesul la datele mele cu caracter personal.
Prin semnătura de mai jos și transmiterea acestui formular de desemnare a împuternicitului, declar următoarele:
• Sunt rezident în California sau SEE.
• Sunt solicitantul al cărui nume apare mai sus, iar informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și reale.
• Împuternicitul este o persoană fizică sau o societate înregistrată la secretarul de stat în vederea desfășurării
activității în California.
• Înțeleg faptul că pot fi contactat direct în vederea verificării identității și confirmării desemnării împuternicitului.
• Acord împuternicitului permisiunea de a transmite solicitarea sau solicitările indicate mai sus, către Belkin, în
numele meu.
• Autorizez Belkin să prelucreze această solicitare sau aceste solicitări și înțeleg faptul că răspunsurile produse
în conexiune cu solicitarea de accesare a datelor mele cu caracter personal nu vor fi trimite către
împuternicitul meu, ci vor fi trimise direct către mine la adresa furnizată mai sus.
• Autoritatea acordată prin acest formular va înceta în 90 de zile de la data semnării.
• Sunt de acord să despăgubesc Belkin pentru toate pretențiile ce rezultă împotriva companiei Belkin în
conexiune cu acest formular de desemnare a împuternicitului.

Semnătura solicitantului

Data semnării
Faceți clic aici pentru a introduce data.

