
BESTEL JE FAVORIETE JOICO & 
STRUCTURE PRODUCTEN

BESTELFORMULIER
HOE WERKT HET?

1. VUL DIT BESTELFORMULIER IN EN BEZORG HET VIA MAIL AAN JE KAPPER*
*bij het plaatsen van de bestelling gaan jullie akkoord met de privacyverklaring met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, nodig 
voor de verwerking van uw bestelling. 

2. BESTEL MIN. 2 VAN JOUW FAVORIETE PRODUCTEN UIT HET JOICO EN/OF STRUCTURE GAMMA 

3. JE BETAALT AAN JE KAPPER 

4. DE BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK THUIS GELEVERD

NAAM & VOORNAAM*:  ________________________________________________________ 

ADRESGEGEVENS*: ________________________________________________________

   ________________________________________________________

EMAIL ADRES*:  ________________________________________________________

TELEFOONNUMMER*:  ________________________________________________________ 

(*verplicht in te vullen)

BESTELLING:

JOICO:   _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

STRUCTURE:  _________________________________________________

  _________________________________________________

PRIVACYVERKLARING
In verband met de promotie verwerkt Henkel Belgium N.V., Esplanade 1, PO Box 101, 1020 Brussel (België), (hierna “Henkel” genaamd) uw naam en 
adres als “persoonsgegevens”, die u aan Henkel ter beschikking heeft gesteld om de bestelde producten te leveren. Levering is niet mogelijk zonder 
deze persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de levering, worden deze gegevens namens Henkel 
doorgestuurd naar een gecontracteerde dienstverlener. Dit gegevensbeheer door deze dienstverlener is in het legitieme belang van Henkel bij het 
uitbesteden van bedrijfsprocessen. Na het voltooien van de promotie worden de gegevens 2 maanden bewaard met als doel omvragen over levering 
te beantwoorden. Een bewaring langer dan 2 maanden is mogelijk omwille van wettelijke of andere legitiem aanvaardbaar redenen., 
Meer informatie over hoe Henkel persoonsgegevens verwerkt, vindt u in de privacyverklaring op onze website. In overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen heeft u het recht op informatie over uw gegevens, correcties, verwijderingen of beperkingen op de verwerking of bezwaar te maken tegen 
de verwerking, evenals gegevensoverdraagbaarheid en een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Om deze rechten uit te oefenen, 
kunt u per e-mail contact opnemen met de Data Protection Delegate: Jan Sturtewagen op het emailadres compliance.benelux@henkel.com. 


