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Het doel van dit formulier is de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens die 

worden verwerkt door Asmodee Group in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke te 

vergemakkelijken.  

Stuur dit volledig ingevulde formulier naar het volgende postadres: Rue Jacqueline Auriol 18 - 78280 

Guyancourt (Frankrijk) of naar het volgende e-mailadres: donneespersonnelles-

group@asmodee.com 

 
Uw gegevens 
 

Uw naam:  

 

Adres (postadres en e-mail):  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Waar kan het antwoord naar verzonden worden? 

Vink aan wat van toepassing is:  e-mail of  postadres 

 

Is het postadres een bedrijfsadres, geef dan de bedrijfsnaam op:  
 
Om ons te helpen systemen te identificeren die informatie over u kunnen bevatten, vinkt u onderstaande vakjes 
aan waarin uw relatie met Asmodee wordt beschreven: 
 

 Individu – Consument of klant 

 Voormalig werknemer of aannemer 

 Gezinslid van Asmodee medewerker, begunstigde of noodcontact 

 Werknemer van een commerciële klant of zakenpartner van Asmodee 

 Werknemer van een leverancier of verkoper van Asmodee 

 Sollicitant 

 Anders, namelijk: 

  

  

 

Als uw gegevens mogelijk onder een andere naam staan, geef dan die naam en reden voor de wijziging op: 
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Gelieve een geldige identificatiedocument te tonen of bij te sluiten om ons in staat te stellen uw naam, adres 
en mogelijk uw status als vertegenwoordiger of vertrouwde derde partij te verifiëren. 

Details van uw aanvraag 

 

Als u om toegang tot uw persoonsgegevens verzoekt, geef dan de persoonsgegevens op die onder het verzoek 
vallen en bevestig dat ze per e-mail naar het bovenstaande adres kunnen worden verzonden: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Als u om de overdraagbaarheid van gegevens verzoekt, geef dan aan om welke persoonsgegevens het gaat en 
bevestig dat ze per e-mail kunnen worden verzonden, indien technisch mogelijk, naar het adres van een nieuwe 
verwerkingsverantwoordelijke zoals hieronder beschreven: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Als u om rectificatie van uw persoonsgegevens verzoekt, geef dan de persoonsgegevens op die uw wilt 
rectificeren en geef een reden voor dit verzoek: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Als u om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens verzoekt, geef dan de verwerking op waarom 
het gaat en geef een reden voor dit verzoek: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Als u verzoekt om het wissen  van uw Persoonsgegevens, geef dan hieronder de persoonsgegevens op die 
verwijderd mogen worden en geef een reden voor dit verzoek: 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, geef dan aan tegen welke verwerking u 
bezwaar wilt maken en geef een reden voor dit verzoek: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Details van uw klacht 

 
In het geval van een klacht, beschrijf deze hieronder in detail: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

De informatie die in dit formulier wordt verzameld, is bedoeld voor degene die als verwerkingsverantwoordelijke 
fungeert namens Asmodee Group, welke zal reageren op uw klacht of meer uitleg kan geven over uw rechten. 

 

 


