
Klantnummer

Voorletter(s)

Straatnaam

Postcode

Telefoonnummer vast

Geboortedatum

Achternaam     M  /   V

Huisnummer 

Woonplaats

Telefoonnummer mobiel

E-mailadres

Handtekening

Datum   Plaats
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0

50
11

Mijn gegevens
Met dit formulier vraag je je persoonlijke gegevens op, verwijder je ze of maak je bezwaar.
Wil je dit formulier duidelijk invullen, ondertekenen en sturen naar: Ziggo, Postbus 320, 8200 AH Lelystad.

Wie ben je? 

Dit formulier heb ik naar waarheid ingevuld.

Let op! Sluit een kopie van een geldig ID-bewijs bij.
Gebruik bijvoorbeeld de KopieID app van de overheid voor een veilige en unieke kopie. 

 Per e-mail 

 Per post

 Ja, ik vraag mijn persoonlijke gegevens op

Je ontvangt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we van je hebben. Binnen 30 dagen sturen we je dit toe. 

Hoe wil je dit overzicht ontvangen?

 Ja, ik wil mijn persoonlijke gegevens verwijderen 

Je wilt je persoonlijke gegevens verwijderen. We zoeken het uit en laten binnen 30 dagen van ons horen.

Let op!
- Je gegevens verwijderen kan niet als je nog klant bij ons bent.
- Je gegevens verwijderen kan niet als er nog rekeningen zijn die je niet hebt betaald. 
- Als je gegevens verwijderd zijn, kun je niet meer inloggen in Mijn Ziggo.

 Ja, ik maak bezwaar 

Je maakt bezwaar omdat je het niet eens bent met persoonlijke gegevens die we van je bewaren. 
Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we bewaren voor het doen van aanbiedingen, personaliseren van webpagina’s of 
onderzoek. 

Beschrijf waar je bezwaar tegen maakt: 

Ik ontvang graag een antwoord op mijn bezwaar per e-mail:   Ja    Nee

Ziggo Services B.V., mede handelend onder de naam Ziggo, statutair gevestigd te Utrecht, postcode 3542 AB aan de 
Atoomweg 100, KvK 62393944, Rekeningnummer (IBAN) NL98 INGB 0000 8457 45 en BIC-code INGBNL2A. Uitsluitend 
de betreffende Ziggo Algemene Voorwaarden voor de geleverde diensten, gedeponeerd bij de KvK Amsterdam, zijn 
van toepassing.
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