SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS
AANVRAAGFORMULIER TOEGANG VOOR BETROKKENE
U (de “Betrokkene”) heeft het recht informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die Specialized Bicycle
Components, Inc. of een aan haar gelieerde onderneming (“wij”, “ons” of “Specialized”) over u bewaart. Merk op
dat dit formulier alleen betrekking heeft op gegevens die Specialized over u heeft. Als u informatie wilt aanvragen
die in het bezit is van een winkelier die Specialized producten verkoopt, dient u rechtstreeks contact op te nemen
met die winkelier. Dit formulier wordt gebruikt om uw identiteit te bevestigen en ons te helpen bij het vinden van
uw persoonsgegevens.
Wij zullen trachten zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na de gebeurtenis die als laatste plaatsvindt
te antwoorden:
• Onze ontvangst van uw schriftelijke aanvraag (die in elektronische vorm kan zijn); of
• Onze ontvangst van eventuele aanvullende informatie waar we u om kunnen vragen om ons in staat te stellen
aan uw verzoek te voldoen.
De gegevens die u in dit formulier verstrekt, worden alleen gebruikt voor het identificeren van de persoonsgegevens die u aanvraagt en om te reageren op uw verzoek. U bent niet verplicht om dit formulier in te vullen om
een verzoek in te dienen, maar dit zal het voor ons gemakkelijker maken om uw verzoek snel te verwerken. Als u
hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze Data Privacy Specialist (specialist gegevensbescherming) via een
van de onderstaande methoden.

DEEL 1 Gegevens van de persoon die de informatie opvraagt
VOLLEDIGE NAAM

ADRES

E-MAILADRES

TELEFOONNUMMER

DEEL 2 Bent u de betrokkene?
Kruis het juiste vakje aan en lees de instructies die erop volgen.

JA

Ik ben de betrokkene.
(GA VERDER NA AR DEEL 4)

NEE

Ik handel namens de betrokkene. Ik heb de schriftelijke toestemming van de betrokkene en een bewijs
van de identiteit van de betrokkene en mijn eigen identiteit bijgevoegd (zie hieronder).
(GA VERDER NA AR DEEL 3)

Houd er rekening mee dat we mogelijk om aanvullende informatie moeten vragen om uw identiteit te verifiëren.
Als we er niet van overtuigd zijn dat u bent wie u beweert te zijn, behouden wij ons het recht voor om uw verzoek te
weigeren.
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DEEL 3 Gegevens van de betrokkene (indien verschillend van Deel 1)
Volledige Naam

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer

DEEL 4 Welke informatie zoekt u?
Beschrijf de informatie die u zoekt. Vermeld relevante gegevens waarvan u denkt dat ze ons zullen helpen de informatie te vinden die u nodig hebt.

Information betreffende uw account
Geef uw inloggegevens:

Marketinginformatie

Geef het e-mailadres waarop u marketingmateriaal van ons ontvangt:

Rider Metrics

Geef uw naam en e-mailadres:

Overige

Vermeld eventuele aanvullende gegevens:

DEEL 5 Verklaring
Ik bevestig dat ik de voorwaarden van dit Aanvraagformulier Toegang voor Betrokkenen heb gelezen en begrepen en verklaar dat de informatie in dit formulier juist is. Ik bevestig dat ik ofwel de Betrokkene ben ofwel dat ik
bevoegd ben om namens de Betrokkene te handelen. Ik begrijp dat het noodzakelijk is voor Specialized om mijn
identiteit en/of die van de Betrokkene te verifiëren en dat het nodig kan zijn om om meer gedetailleerde informatie
te vragen om de juiste persoonsgegevens te kunnen terugvinden. Ik begrijp dat mijn recht op informatie niet absoluut
is en dat Specialized kan weigeren mijn verzoek in te willigen als dit kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Getekend

Datum
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Documenten die bij dit aanvraagformulier dienen te worden gevoegd:
• Machtiging om namens de betrokkene te handelen (indien van toepassing)
Gelieve het ingevulde formulier te sturen naar:
Data Privacy Specialist
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, CA 95037
Verenigde Staten/USA
Email: PrivacyCare@specialized.com
Corrigeren van gegevens
Breng onze Data Privacy Specialist op de hoogte als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist of verouderd zijn; of als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet langer moeten verwerken.
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