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Aanvraagformulier inzake de rechten
van betrokkene
www.ubs.com

Conform art. 15 t/m art. 22 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming
heeft de betrokkene (1) het recht op rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens, (ii) het recht
op inzage, (iii) het recht op gegevensportabiliteit, (iv) het recht om toestemming te herroepen,
(v) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, (vi) het recht om niet onderworpen te zijn
aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering), (vii) het recht op verwijdering en
(viii) het recht om verwerking te beperken.
Ga voor meer informatie naar ubs.com/privacy-statement

Maak een keuze:
Ik ben een klant van UBS
Ik was een klant van UBS
Overig (gelieve hieronder te specificeren)

1. Details van de betrokkene op wie de aanvraag van toepassing is
Titel (dhr./mevr./mej./overig)
Achternaam
Voornaam
Vorige naam (indien relevant)
Nationaliteit
Geboortedatum
Geboorteplaats (stad, land)
Domicilieadres
Land van domicilieadres
Vorig domicilieadres
Telefoonnummer (incl. landcode)
E-mailadres
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Details van tweede betrokkene (gebruik dit deel indien twee betrokkenen één verzoek indienen voor gemeenschappelijke
gegevens, bijv. voor gemeenschappelijke rekeningen)
Titel (dhr./mevr./mej./overig)
Achternaam
Voornaam
Vorige naam (indien relevant)
Nationaliteit
Geboortedatum
Geboorteplaats (stad, land)
Domicilieadres
Land van domicilieadres
Vorig domicilieadres
Telefoonnummer (incl. landcode)
E-mailadres
Voeg extra pagina’s toe met de details van overige natuurlijke personen zoals vereist

2. Details van de aanvrager
Dient u deze aanvraag namens iemand anders in?

Ja

Nee

Indien “Nee”, ga dan direct verder naar deel 3. Indien “Ja”, gelieve onderstaande gegevens in te vullen:
Achternaam
Voornaam
Adres
Telefoonnummer
E-Mail-Adresse
Bedrijf / organisatie (indien van toepassing)
Als u deze aanvraag namens iemand anders indient, dient u bewijsstukken te overleggen om de bevoegdheid te bevestigen die
dit verzoek ondersteunt, bijvoorbeeld de schriftelijke toestemming van de betrokkene of vraag de betrokkene om de verklaring
onder “Bevoegdheid van betrokkene” in deel 4 te ondertekenen.
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3. Omvang van aanvraag
Waarop heeft uw aanvraag betrekking?
Mijn persoonlijke gegevens zijn onjuist en moeten worden gecorrigeerd
Ik wil graag informatie over hoe mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt en waarom
Ik wil graag een kopie van mijn persoonlijke gegevens voor een andere bank
Ik wil graag een kopie van mijn persoonlijke gegevens die worden verwerkt
Ik wil geen marketingmateriaal meer ontvangen (gelieve hieronder te specificeren)
Ik wil een geautomatiseerde beslissing betwisten
Ik wil mijn gegevens graag laten verwijderen (indien van toepassing)
Overig (gelieve hieronder te specificeren)
Gelieve meer informatie betreffende uw aanvraag te verstrekken:

Gelieve meer informatie te verstrekken, zoals welk product, bankrelatie, marketingmateriaal, tijdsperiode waarop uw aanvraag
betrekking heeft.

4. Verklaring
Ik bevestig dat ik de bevoegdheid heb om deze aanvraag in te dienen.
Naam:
Bedrijf (indien relevant):
Datum van aanvraag:

Handtekening:

Voor gezamenlijke aanvragen
Naam 1:
Naam 2:
Datum van aanvraag:

Wij bevestigen dat wij deze aanvraag gezamenlijk indienen en wij gaan ermee akkoord dat de gevraagde informatie aan ons
beiden of aan een van ons kan worden bekendgemaakt.
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Handtekening 1:

Handtekening 2:
Bevoegdheid van betrokkene (gebruik dit deel om aan te tonen dat de betrokkene heeft ingestemd met de openbaarmaking
van informatie aan de aanvrager)
Ik bevestig dat ik, de betrokkene, het ermee eens ben dat het gevraagde recht, waarnaar wordt verwezen in deel 3, kan worden
uitgeoefend door de aanvrager waarnaar wordt verwezen in deel 2 en bekendgemaakt aan deze partij (indien van toepassing).
Ik, de betrokkene, ben op de hoogte van mijn rechten krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming van de
Europese Unie.

Handtekening:
Naam:

Zorg ervoor dat u:
Zorg ervoor dat u:
bovenstaande verklaring hebt ondertekend
een bewijs van uw identiteit kunt overleggen, zoals een kopie van uw paspoort of id-kaart

Stuur het ingevulde formulier en de bijlagen naar de verwerkingseenheid die voor uw locatie is aangegeven:
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UBS AG
Postfach
www.ubs.com
8098 Zürich
Tel. +41-44-234 11 11

Division

Wealth Management

Investment Bank
Duitsland

Group Corporate, Transactions & Governance
IT, Contracting & Shared Services Legal

Location

Entities

Italië
Spanje

Alle
Alle

Duitsland
Luxemburg

Alle
Alle

Oostenrijk
VK

Alle
Alle

beschwerdemanagement_AT@ubs.com
sh-wmuk-chu@ubs.com

Jersey
Monaco

Alle
Alle

complaintsmanagement_Jersey@ubs.com
complaintsmanagement_Monaco@ubs.com

Frankrijk
Alle

Alle
Alle

OL-UBS-RECLAMATION@ubs.com
sh-ibgdpr@ubs.com

Italië
Duitsland

UBS Asset Management (Italia) SGR SpA
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ubs-asset-management-italia@ubs.com
sh-am-client_service@ubs.com

Luxemburg

UBS Real Estate GmbH (Munich)
UBS Third Party Management Company S.A.

clientservice@ubs.com
sh-ubsfml-compliance@ubs.com

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

sh-ubsfml-compliance@ubs.com
sh-ubsfml-compliance@ubs.com

UBS Global Private Equity GP S.à.r.l.
UBS Global Private Equity Growth III SLP - SIF

dpo-lux@ubs.com
dpo-lux@ubs.com

UBS Infrastructure Debt GP, S.à.r.l.
APPIA General Partner S.à.r.l.

dpo-lux@ubs.com
dpo-lux@ubs.com

UBS Real Asset Parallel Fund GP S.à.r.l.
Archmore GP S.à.r.l.

dpo-lux@ubs.com
dpo-lux@ubs.com

UBS Asset Management Funds Ltd
UBS Asset Management (UK) Ltd

sh-am-client_service@ubs.com
sh-am-client_service@ubs.com

UBS Asset Management Life Ltd
UBS C-GREFS General Partner Ltd

sh-am-client_service@ubs.com
sh-am-client_service@ubs.com

UBS MC General Partner-UBS-PREMF Limited
UBS Hedge Fund Solution Limited, UK

sh-am-client_service@ubs.com
sh-am-client_service@ubs.com

UBS Infrastructure Fund GP UK Ltd
UBS O’Connor Limited

dpo-uk@ubs.com
dpo-uk@ubs.com

UBS Asset Management Holding Ltd
UBS Partner Ireland Limited

sh-am-client_service@ubs.com
sh-am-client_service@ubs.com

VK

Ierland

Contact detail

ITCSSL DMP
www.ubs.com

sh-ufficioreclami-ub@ubs.com
sh-wm-incidencias-comerciales@ubs.com
sh-Datenschutz_DE@ubs.com
sh-complaintsmanagement_luxembourg@ubs.com
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