Hanleiding Verzoek data wijziging

Stap 1
Stuur een mail naar info@ictvoorjou.net met het verzoek om uw huidige gegevens bij ons op te vragen.
Voorbeeld mail:
Beste ICTvoorjou,
Graag zou ik mijn huidige bekende gegevens ontvangen. Bekend onder de naam [uw naam] met het
emailadres [uw emailadres].
Met vriendelijke groet,
[naam klant]

Stap 2
Controleer uw gegevens die u binnen 48** uur ontvangen heeft. Als deze gegevens actueel zijn, en u wilt
ze niet wijzigen / verwijderen / ergens anders onderbrengen dan hoeft u niets te doen. Wilt u ze wel
wijzigen / verwijderen of ergens anders onderbrengen ga dan door naar stap 3.

Stap 3
Wijzigen
Stuur een mail naar info@ictvoorjou.net met de volgende inhoudt.
Beste ICTvoorjou,
Graag zou ik mijn gegevens willen wijzigen.
Mijn huidige gegevens zijn:
[huidige gegevens zoals ontvangen in stap 1]
Mijn nieuwe gegevens zijn:
[nieuwe gegevens]

Contactgegevens

Factuuradres

Vestigingsadres

Bedrijfsgegevens
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085 130 1750
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6601RM Wijchen
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Met vriendelijke groet.
[naam klant]

Verwijderen
Stuur een mail naar info@ictvoorjou.net met de volgende inhoudt.
Beste ICTvoorjou,
Graag zou ik mijn gegevens willen verwijderen.
Mijn huidige gegevens zijn:
[huidige gegevens zoals ontvangen in stap 1]
Met vriendelijke groet.
[naam klant]

Gegevens ergens anders onderbrengen
Hiervoor kunt u de gegevens van stap 1 gebruiken. Mochten er meer gegevens nodig zijn of vragen zijn
laat dit dan weten.

Stap 4
Binnen 24** uur ontvangt u een mail dat u verzoek in behandeling is.

Stap 5
Binnen 48** uur na de mail dat u verzoek in behandeling is genomen ontvangt u de bevestiging dat u
verzoek is verwerkt. In deze mail staat ook als er gegevens langer bewaard moeten worden i.v.m. met de
wetgeving.
** De vermelde tijden gelden alleen op werkdagen, dus al u uw verzoek in het weekend of op feestdagen indient zal dit op de eerst
volgende werkdag in behandeling worden genomen.
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