MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Als u gebruikt wilt maken van het herroepingsrecht vragen wij u onderstaande gegevens volledig
in te vullen en het ingevulde formulier naar ons te retourneren. Dit mag via e-mail naar
info@wellnessbeautycadeau.nl, of via post naar:
LEISURE GIFTS BV
WELLNESS & BEAUTY CADEAU
LICHTFABRIEKPLEIN 4
2031 TE HAARLEM
NEDERLAND
Hierbij verklaar ik ondergetekende, (Voornaam en achternaam*) .......................................................................
dat, in overeenstemming met de wetgeving met betrekking tot verkoop op afstand, ik gebruik
maak van de wettelijke opzegtermijn op een aankoop, via dit formulier.
E-mailadres* : .....................................................................................................................................................................
Cadeaukaart* : .....................................................................................................................................................................
Datum van de bestelling*: ..................................................................................................................................................
Bestelnummer* : ..................................................................................................................................................................
Cadeaucode : ......................................................................................................................................................................
Reden van retour*: .............................................................................................................................................................
Datum*: ......................................
Handtekening*: ......................................
* Verplichte velden
In overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, worden de op dit formulier verzamelde gegevens door Wonderbox
SAS en Leisure Gifts B.V. opgenomen in een geautomatiseerd bestand, voor het beheer, de verwerking en de follow-up van de uitoefening van uw herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel
6 lid 1 punt c) van de Europese verordening 2016/679. De gegevens die met een asterisk en als «verplichte velden» zijn gemarkeerd, zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw herroepingsrecht.
Indien u deze gegevens niet verstrekt, kan uw herroepingsrecht niet worden uitgeoefend. Ze zijn bestemd voor Wonderbox SAS en alle ondernemingen die zij controleert en/of de partners en
onderaannemers van Wonderbox. Ze kunnen worden overgedragen aan onderaannemers binnen of buiten de EU. Voor gegevens die buiten de EU worden doorgegeven, heeft de verantwoordelijke
voor de verwerking de in artikel 46, lid 2, punt c), van de verordening bedoelde passende garanties ingevoerd en beschikbaar gesteld (zie het privacybeleid op http://www.wellnessbeautycadeau.nl ).
De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf het einde van de commerciële relatie voor klanten-prospecten en klanten-niet prospecten, en 3 jaar vanaf de vergaring of het
laatste contact uitgaande van de prospect voor prospecten-niet klanten, in overeenstemming met de vereenvoudigde norm NS-048 van de CNIL.
U hebt het recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, overdraagbaarheid van uw gegevens en op verzet tegen of beperking van de verwerking ervan. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u
schrijven naar: Leisure Gifts BV - Wellness & Beauty Cadeau - Lichtfabriekplein 4 - 2031 TE Haarlem - NEDERLAND. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.
De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor de implementatie van een geautomatiseerd besluit.

