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lAlert FlexProtect B.V.

Ontvangstbevestiging

Geachte heer Van Zarrten,

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ontving van u een melding van de verwerking
van persoonsgegevens met de naam: 1Alert FlexProtect B.V.'
Uw melding is in onze administratie opgenomen onder meldingsnuÍunet m1524247.
Wijverzoeken u dit meldingsnuÍuner ook in uw eigen administratie op te nemen.
Het CBP neemt alle meldingen op in een openbaar register op zljnwebsite www.cbpweb.nl. Dit
register is doo+-een ieder kostelooste raadple gen.
Deze brief is een bevestiging van het feit dat u voor deze verwerking aan uw
meldingsverplichting conform de Wet bescherming persoonsgegevens 0lfbp) heeft voldaan. De
brief is geen verklaring van het CBP dat de verwerking rechtmatig is. De verwerking is door het
CBP niet inhoudelijk getoetst. Het blijft de verantwoordelijkheid van degene die meldt om de
verwerking op een juiste en volledige wijze te doen en om zich te houden aan de overige

bepalingen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (tÀ/bp).
U bent wettelijk verplicht om een wtjziging in de naam of het adres van de verantwoordelijke
binnen één week te melden. Wijzigingen in de overige gegevens moeten binnen ééniaat gemeld
worden vooÍ zover zijvanmeer dan incidentele aard blijken te ziin.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact oPnemen met het CBP via
telefoonnummer 070 8888500. Wij verzoeken u om uw meldingsnuÍuner dan bij de hand te
hebben. Ook bij eventuele nadere correspondentie omtrent deze melding verzoekt het CBP u dit
nummer te vermelden.
Hoogachtend,
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Mw. Charoe
Medewerker Informatiebeheer.
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