Verstuur dit formulier naar:
Tele2 Netherlands B.V.
Postbus 289 2400 AG
Alphen aan den Reijn

KLANT
GEGEVENS

Hierbij verzoek ik Tele2 om inzage in mijn persoonsgegevens, betreffende de hieronder vermelde Tele2 aansluiting(en):
Tele2 telefoonnummer of klantnummer*:
Tele2 telefoonnummer of klantnummer:
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Laatste 4 cijfers IBAN/rekeningnummer:
Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen we je eerst ons privacy statement te lezen.
Beschrijf zo duidelijk mogelijk
a) welke informatie je wilt ontvangen,
b) over welke periode je de informatie wilt ontvangen en
c) waarom je de informatie wilt ontvangen.
Wij hebben jouw antwoorden op de vragen hierboven nodig om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen en je snel een antwoord te kunnen geven.

GEVRAAGDE
GEGEVENS*

Contracten

Gespreksduur en tijden van gesprekken met deTele2 klantenservice

Informatie over bestellingen

Klant contacthistorie

Kredietwaardigheidsinformatie

Ontvangen marketing campagnes

Verbruiks- en locatiegegevens

Overig:

REDEN
(DIT KAN ONS HELPEN
JE BETER VAN
DIENST TE ZIJN)

E-MAIL*

We hebben je e-mailadres en je telefoonnummer nodig om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen en eventueel contact met je op te nemen.

MOBIELE
TELEFOONNUMMER*

LET OP

Op onze website vind je ons Privacy Statement waarin je kunt lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en waar we jouw persoonsgegevens voor gebruiken.

Dit formulier kun je alleen gebruiken voor aanvraag van verwijdering van persoonsgegevens. Voor andere vragen of klachten kun je contact opnemen met onze klantenservice.
Datum*

Handtekening*

A
cAchternaam & voorletters*
h
t
e
r
n
a
a
m
&

Plaats*

* Deze velden zijn verplicht in te vullen. Zonder een volledig ingevuld formulier zijn wij niet in staat je aanvraag in behandeling te nemen.
** Tele2 moet kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik
van de naam van een ander diens gegevens kan verwijderen. Je kunt alleen een verwijderverzoek indienen als je 16 jaar of ouder bent en niet onder curatele bent gesteld.
Anders moet het verzoek door de wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder) worden gedaan. In dat geval is de reactie van Tele2 ook gericht aan de vertegenwoordiger.
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