Verzoek Inzake Persoonsgegevens
U doet een verzoek inzake persoonsgegevens die wij van u hebben. Voordat wij uw verzoek in
behandeling kunnen nemen, zijn wij verplicht te controleren wie u bent. Er wordt alleen uitvoering
gegeven aan een verzoek van diegene waarop de gegevens betrekking hebben (de betrokkene) of
van een door deze betrokkene gemachtigde persoon. U kunt zich schuldig maken aan een strafbaar
feit als blijkt dat u zich voordoet als een ander, of een poging daartoe doet. Vul het formulier zo
volledig mogelijk in.

DEEL A: IDENTIFICATIE
Om uw verzoek te kunnen verwerken en om u van de gewenste informatie te kunnen voorzien,
hebben wij ter identificatie onderstaande informatie van u nodig.
Uw gegevens (gegevens betrokkene*)
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Beauty Member Cardnummer
* Indien u iemand machtigt om dit verzoek voor u in te dienen, dan dient tevens bij ‘Deel D
Verklaring’ de gegevens onder ‘D2 Gemachtigde’ ingevuld en ondertekend te worden.
Kopie legitimatiebewijs
Om uw identiteit vast te kunnen stellen, verzoeken we u een duidelijke (kleur)kopie van een officieel
legitimatiebewijs zoals uw paspoort of ID-bewijs bij dit formulier te voegen. Zonder dit document
kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Wij verzoeken u om uw BSN (Burger Service
Nummer) onleesbaar te maken, omdat wij deze niet van u nodig hebben. Indien gewenst kunt u ook
uw foto maskeren. Voor meer uitleg hierover zie de website van de Rijksoverheid.
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DEEL B: RECHTEN VAN BETROKKENE
Laat ons weten op welk recht onder de AVG (Privacywetgeving) u een beroep wilt doen, zodat wij uw
verzoek efficiënt kunnen verwerken. Kruis hieronder aan wat van toepassing is.
Het recht op Inzage in uw gegevens en hoe wij deze gegevens verwerken
Toelichting: U ontvangt een bevestiging en kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u
verwerken/bewaren.
➔ GA VERDER NAAR DEEL C
Het recht op Overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
Toelichting: U wilt een digitale kopie van uw persoonlijke gegevens ontvangen om deze naar een
andere organisatie te kunnen verzenden. Wilt u dat wij uw persoonlijke gegevens overdragen naar
een andere partij, vul dan onderstaande contactgegevens in van de desbetreffende partij. Wilt u de
gegevens zelf overdragen, ga dan direct naar Deel C.
Naam (bedrijf)

Contactpersoon

E-mailadres
➔ GA VERDER NAAR DEEL C
Het recht op Beperking van de gegevensverwerking
Toelichting: dat wil zeggen dat u wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken, zonder ze te
verwijderen of u wilt dat wij de gegevens langer bewaren dan noodzakelijk voor onze contractuele
relatie in verband met bijvoorbeeld een juridische kwestie.
Geef hieronder aan welke beperking van de verwerking u wenst:

➔ GA VERDER NAAR DEEL D
Het recht op Verzet tegen gegevensverwerking
Toelichting: U wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens op basis van ons
gerechtvaardigd belang of voor marketingdoeleinden.
Geef hieronder aan tegen welke verwerking u zich verzet:

➔ GA VERDER NAAR DEEL D
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Het recht op Correctie van uw gegevens
Als uw gegevens niet kloppen (uw gegevens zijn onjuist of onvolledig) kunnen wij deze voor u
corrigeren/aanvullen.
Geef hieronder aan welke gegevens wij voor u moeten wijzigen:
Oude gegevens:

Nieuwe gegevens

➔ GA VERDER NAAR DEEL D
Het recht op Verwijdering van uw gegevens
Toelichting: U wilt dat wij uw gegevens verwijderen omdat u:
- Geen commerciële of zakelijke relatie meer met ons wilt hebben, of
- Niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, of
- Vindt dat we uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt.
Geef hieronder aan welke gegevens u wilt dat wij verwijderen, of dat u wenst dat we alle
persoonsgegevens verwijderen:

Let op: hiermee kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van uw account en/of voordeelkaart en
ontvangt u geen communicatie meer van ons.
➔ GA VERDER NAAR DEEL D
Recht tot Afmelding voor geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Let op: dit betekent dat u geen gepersonaliseerde aanbiedingen meer zult ontvangen van ons.
➔ GA VERDER NAAR DEEL D
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DEEL C: AANVULLENDE INFORMATIE*
*Vul dit deel enkel in als u een beroep wilt doen op het Recht op Inzage en/of Recht op Overdracht
van uw gegevens. Ga anders door naar Deel D.
Om de relevante, persoonlijke gegevens te vinden die ICI Paris XL mogelijk van u bezit, vragen wij u
specifiek aan te geven welke gegevens u wenst in te zien.
U dient de gevraagde informatie duidelijk aan te vragen door onder elke kop één of meerdere
selectievakjes aan te vinken en eventueel meer details toe te voegen in de tekstvakken.
Zijn er bepaalde persoonlijke gegevens waar uw verzoek betrekking op heeft? Kruis dan het
relevante vakje of meer dan één vakje aan en geef indien nodig een aanvullende beschrijving van
deze persoonlijke gegevens. Als u toegang wilt tot alle gegevens, kruist u onderstaand ‘Alle gegevens’
aan.
Alle gegevens
Specifieke gegevens, geef hieronder aan welke:
Kruis de persoonsgegevens aan die u wenst in te zien (of over te dragen):
Naam/ voornamen
Postadres(sen)
E-mailadres(sen)
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum
Anders, namelijk:
Kruis de specifieke accountgegevens aan die u wenst in te zien (of over te dragen):
Datum registratie
Klantenkaartnummer
Jouw puntensaldo
Anders, namelijk:
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Kruis de gegevens aan die u wenst in te zien (of over te dragen) m.b.t. jouw aankopen en geef
aanvullende informatie:
Online aankopen (die zijn gedaan onder het e-mailadres opgegeven in Deel A)
Winkelaankopen (waarbij uw geactiveerde Beauty Member Card is gescand tijdens de aankoop)
Geretourneerde artikelen (van bestellingen die zijn gedaan onder het e-mailadres opgegeven in
Deel A)
Geef ons zoveel mogelijk aanvullende informatie over uw aankopen, bijvoorbeeld: wanneer de
aankoop is gedaan, om welk(e) product(en) het gaat, in welke (web)winkel u de aankoop heeft
gedaan, etc. Vul die hier in:

Overige gegevens die u wenst in te zien (of over te dragen):
Anders, namelijk:

Geef alle informatie op die ons kan helpen bij het vinden van de specifieke Persoonsgegevens
waarop uw verzoek betrekking heeft, bijvoorbeeld: datum van contact met ons, gelegenheden
waarop gegevens mogelijk zijn verstrekt/verzameld, datum deelname winactie, etc.:
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DEEL D: VERKLARING
Vul onderdeel D1 of D2 in. Ga vervolgens naar deel E ‘Verzending’.

Onderdeel D1: Betrokkene
Ik verklaar dat ik de persoon ben die genoemd wordt in deel A en dat de door mij verstrekte
gegevens in deze aanvraag juist zijn. Ik machtig u om alle Persoonsgegevens die u over mij houdt en
waarop ik krachtens de AVG (Privacywetgeving) recht heb aan mij te verstrekken, dan wel te
verwerken zoals in deze aanvraag verzocht.

Naam en voorletters:

Datum:

Handtekening:
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Onderdeel D2: Gemachtigde
Bent u niet de betrokkene genoemd in Deel A, maar door de betrokkene gemachtigd, vul dan de
onderstaande gegevens in:
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Relatie met de betrokkene:
Ik verklaar dat ik gemachtigd ben tot het opvragen van de persoonsgegevens van de onder Deel A
genoemde persoon, op grond van de volgende reden (selecteer wat van toepassing is):
De persoon van wie de gegevens vermeld staan onder Deel A heeft dit formulier hieronder
medeondertekend om aan te geven dat hij/zij mij machtigt tot het doen van dit verzoek;
Ik voeg een schriftelijke verklaring bij van de onder Deel A vermelde persoon, of ander bewijs dat
ik gemachtigd ben dit verzoek namens die persoon te doen;
Ik heb de ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld ik ben de ouder of voogd) voor de
persoon die is genoemd in Deel A.
Naam en voorletters gemachtigde:

Datum:

Handtekening gemachtigde:

Naam en voorletters betrokkene:

Datum:

Handtekening betrokkene:
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DEEL E: Verzending
Hoe wilt u het antwoord op uw verzoek ontvangen (selecteer uw voorkeur):
Per e-mail naar:
Per post naar het volgende adres:
Naam

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Hoe gaan wij om met uw verzoek?
Zodra wij uw verzoek compleet ingevuld en met de noodzakelijke bijlagen hebben ontvangen, wordt
een onderzoek uitgevoerd en zullen wij u binnen één maand een reactie sturen naar het door u
opgegeven e-mail- of postadres.
De in dit formulier verstrekte informatie wordt bewaard en verwerkt voor de behandeling van dit
‘Verzoek Inzake Persoonsgegevens’. Het wordt gedurende een wettelijk toegestane termijn bewaard
en daarna vernietigd. De informatie kan in het kader van de behandeling van dit verzoek aan derden
worden verstrekt.
Het volledig ingevulde én ondertekende aanvraagformulier, inclusief de gevraagde documenten ter
bijlage, kunt u sturen:
Per voorkeur ingescand per e-mail naar: vragen@klantenservice.iciparisxl.nl
of
Per post naar:
ICI Paris XL
t.a.v. Customer Care/ Verzoek Inzake Persoonsgegevens
Postbus 34
3927 ZL Renswoude

Checklist
✓ Heeft u het volledige formulier, voor zover van toepassing, ingevuld?
✓ Heeft u de juiste documenten ter legitimatie bijgevoegd?
✓ Heeft u het formulier ondertekend?
✓ Doet u dit verzoek niet als betrokkene, maar als een gemachtigde, heeft u dan eventuele andere
gevraagde machtigingen bijgevoegd?
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