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Belden Inc. 

Aanvraagformulier voor toegang voor betrokkenen 

 Belden Inc., inclusief haar wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, waardeert de 

privacyrechten van onze medewerkers, klanten, partners, leveranciers, verkopers en anderen. Zoals vereist door de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG") van de EU, hebben inwoners van de Europese Unie 

toestemming om bepaalde verzoeken aan ons te doen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door 

Belden.  Als u een verzoek om toegang voor betrokkenen wilt indienen op grond van de AVG, vult u dit formulier in 

en stuurt u een kopie naar ons privacyteam op Belden.Privacy@belden.com.  Na ontvangst van uw ingevulde verzoek 

zullen we dit verwerken en reageren binnen de tijdlijnen die vereist zijn door de AVG.  Als aanvullende informatie 

nodig is, inclusief, maar niet beperkt tot, bewijs van uw identiteit, nemen we contact met u op via de contactgegevens 

die u in dit formulier verstrekt. Informatie die in verband met dit verzoek wordt verstrekt, wordt alleen verwerkt voor 

het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. 

VERZOEKEN INGEDIEND OP ANDERE WIJZE DAN HET INDIENEN VAN DIT FORMULIER ZOALS 

HIERIN VOORZIEN, WORDEN ALS ONGELDIG BESCHOUWD EN ZULLEN WORDEN AFGEWEZEN. 

Als u niet alle onderstaande velden invult, kunnen wij mogelijk geen contact met u opnemen en kunnen we dit verzoek 

niet goed verwerken. In dergelijk geval benaderen wij u mogelijk om dergelijke informatie te verkrijgen, en de 

verwerking van uw verzoek kan worden vertraagd totdat de informatie aan ons verstrekt wordt. 

1. Naam ___________________________________. 

 

2. Land van verblijf ________________________________. 

 

3. Relatie met Belden of een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (vink alles aan wat 

van toepassing is): 

☐Klant 

☐Voormalige klant 

☐Potentiële klant 

☐Medewerker 

☐Voormalige medewerker 

☐Potentiële medewerker 

☐Leverancier 

☐Andere(gelieve te specificeren): 

 _______________

 

4. Gelieerde onderneming of merk van Belden waarmee u een relatie hebt. Voor de toepassing van deze vraag 

omvat elke gelieerde onderneming haar buitenlandse dochterondernemingen. Vink alles aan wat van 

toepassing is: 

☐Alpha Wire 

☐Belden Inc. 

☐Belden Deutschland GmbH  

☐Coast Wire & Tech 

☐Hirschmann Automation & Control 

GmbH 

☐GarrettCom 

☐Grass Valley 

☐Lumberg Automation 

☐Poliron 

☐PPC Broadband 

☐ProSoft 

☐S-A-M 

☐Softel 

☐Thinklogical 

☐Tofino Security 

☐Tripwire 

☐West Penn Wire 

☐Andere (gelieve te specificeren): 

 _______________
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5. Aard van uw verzoek (vink alles aan wat van toepassing is): 

 

☐ Wie ben je? Waarom en hoe verwerkt u 

mijn gegevens? (Basisinformatie) 

☐Bevestig dat u mijn persoonsgegevens 

verwerkt, geef een samenvatting van uw 

verwerkingsactiviteiten en een kopie van 

mijn persoonsgegevens in uw bezit 

(Toegang) 

☐Verstrek mijn gegevens aan mij of aan een 

nieuwe verwerkingsverantwoordelijke in 

machineleesbare vorm. (Draagbaarheid) 

☐Corrigeer bepaalde fouten in mijn 

persoonsgegevens (verstrek hieronder meer 

informatie). (Rectificatie) 

☐Wis aan mij gerelateerde 

persoonsgegevens waarover u beschikt. 

Verstrek in de onderstaande ruimte meer 

informatie. (Wissing) 

☐Stop met het gebruik van mijn 

persoonsgegevens voor de hieronder 

beschreven doeleinden. (Beperking voor 

gebruik) 

☐Ik ga er niet mee akkoord dat u een 

rechtmatig belang hebt bij het verwerken van 

mijn gegevens. Stop een dergelijke 

verwerking. (Bezwaar tegen gebruik) 

☐Stuur me geen extra direct 

marketingmateriaal (Bezwaar tegen Direct 

Marketing) 

☐Stop met het gebruik van mijn 

persoonsgegevens om geautomatiseerde 

beslissingen te nemen die op mij van invloed 

zijn. (Bezwaar tegen geautomatiseerde 

verwerking) 

☐Andere (verstrek in de onderstaande 

ruimte extra informatie)  

 

Geef ook een verhalende samenvatting van uw zorg of verzoek en specificeer op basis van welke legitieme 

redenen die door de AVG zijn gedefinieerd (d.w.z.: art. 17 en 18 van de AVG) u uw verzoek indient om ons 

in staat te stellen uw verzoek zo efficiënt mogelijk te verwerken: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. E-mailadres: _______________________________. 

 

7. Als u dit formulier verzendt als resultaat van uw relatie met Belden (of een van onze dochterondernemingen 

of gelieerde ondernemingen) als klant, leverancier of partner op enige andere manier dan werknemer of 

consultant, geef dan de naam van uw werkgever op het moment van de relatie: ________________________. 

 

8. Handtekening:___________________________. 

 

Datum:_______________________________. 
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