CONTACTFORMULIER
Om uw verzoek te kunnen inwilligen, vragen wij u om aanvullende informatie omtrent uw verzoek te
geven zodat we uw relatie tot ons en uw identiteit kunnen nagaan en er geen persoonsgegevens aan
de verkeerde persoon worden onthuld.
Mocht u vragen hebben over de gevraagde informatie en/of dit formulier, neem dan contact op met de
functionaris voor gegevensbescherming bij COMPASS GROUP.
Nadat het formulier werd ingevuld kan u dit samen met de nodige stukken aangaande uw identiteit
doorsturen naar:
• per mail: GDPR@compass-group.be
• per post: Haachtsesteenweg 1179 te 1130 BRUSSEL

1. IDENTITEIT EN BEVOEGDHEID
Voornaam en naam - relatie met Compass Group (werknemer, klant, leverancier, …):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Bevestiging van de identiteit en bevoegdheid om verzoek in te dienen - de volgende stukken worden
toegevoegd teneinde uw identiteit de kunnen verifiëren (kopie ID kaart, paspoort, rijbewijs, …).
Handtekening:

2. WELK RECHT WENST U UIT TE OEFENEN?
Intrekken van toestemming

Recht van inzage

Recht op rectificatie
Recht op gegevenswissing

Als u uw toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw
persoonsgegevens en u deze toestemming wenst in te trekken.
Als u een bevestiging wenst dat we uw persoonsgegevens
verwerken, als u informatie wenst over de verwerking, als u
toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of een kopie ervan
wenst te ontvangen.
Als uw persoonsgegevens onjuist zijn of dienen te
worden aangepast. Dit omvat ook het aanvullen van uw
persoonsgegevens.
Als u wenst dat wij uw persoonsgegevens wissen, mits aan
bepaalde voorwaarden is voldaan

Recht op beperking van
verwerking

Als u wenst dat wij stoppen met het verwerken van uw
persoonsgegevens, maar deze niet verwijderen.

Recht op gegevensoverdracht

Als u een kopie wenst te ontvangen van uw persoonsgegevens
of als u deze wenst over te dragen naar een ander bedrijf.
Als u reden heeft om aan te nemen dat onze verwerking van
uw persoonsgegevens niet voldoet aan de hoge ambities die we
hebben gesteld, kan u bezwaar maken tegen de verwerking.

Recht op bezwaar tegen
verwerking
Recht op menselijke
tussenkomst

Als u van mening bent dat er een belangrijke beslissing over u
genomen is, zonder de tussenkomst van een persoon, kan u een
verzoek indienen dat een persoon de beslissing beoordeelt.

3. BIJLAGEN
De volgende bijlagen worden aan mijn verzoek gehecht:
1. Identiteitsgegevens
2. Documenten en stukken met betrekking tot het verzoek

