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Inzage verzoek
persoonsgegevens
Bijlage(s)

1

De heer R. Zenger
Nachtwachtlaan 114

1058 EO Amsterdam

Geachte heer Zenger,
Op 20 mei jl. ontving T-Mobile Netherlands B.V. (hierna: T-Mobile) uw brief waarin u inzage verzoekt in de
persoonsgegevens die T-Mobile van u verwerkt in het kader van uw T-Mobile abonnement. In deze brief reageer ik
daarop.
Door T-Mobile worden verschillende op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt. Een actueel overzicht
daarvan kunt u bekijken via uw persoonlijke MyT-Mobile account. Om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens
door anderen kunnen worden bekeken en bewerkt, kunt u alleen toegang krijgen tot uw account na aanmelding met
uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Het gaat om de volgende gegevens:
Contact informatie
a) Man/Vrouw
b) Voorletters
c) Naam
d) Klantnummer
e) MSISDN
f) IMEI nummer
g) toesteltype
h) Straat
i) Huisnummer
j) Toevoeging
k) Postcode
I) Stad
m) Land
Factuur adres
a) Straat
b) Huisnummer
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c) Toevoeging
d) Postcode
e)Stad
f)Land
g) Alternatief telefoonnummer
h) Alternatief fax
Contact
a) Telefoonnummer thuis
b) Telefoonnummer werk
c} E-mail adres
d) Nationaliteit
e} Geboortedatum
f)Type ID
g} ID nummer
h} Geldig tot
i) Ander MISDN
Contractgegevens
a) Prijsplan
b) Datum facturatie
c} Betaalwijze
d) Soort rekening
e} Rekeninghouder
f) Rekeningnummer
g} Contracttype
h) Loyaliteitsprogramma
i) Aanvang +duur contract +dealer
i) Kredietwaardigheidinformatie
Factuurgegevens
a) Datum facturatie
b} Factuurgegevens
Privacy instellingen
Nummeridentificatie
Informatie over vermelding in telefoongids/nummerinformatiedienst
Andere gebruikers dan de abonnee gemachtigd
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Cases en interacties
Als bijlage treft u een kopie aan van de - al dan niet geautomatiseerde - aantekeningen in het "klantmanagement &
billingsysteem". Er zijn naast deze aantekeningen geen afzonderlijke gespreksverslagen gemaakt.
Overige gegevens
T-Mobile verwerkt de gegevens van uw mobiele toestel met het basisstation (de cell ld) met het oog op de
overbrenging van de communicatie en de facturering daarvan. Zo registreert T-Mobile het tijdstip, de datum, de duur
van de oproepen, de nummers die u belt en de locatie van waar u belt. Deze zogenaamde verkeers - en
locatiegegevens kunnen verder worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten of voor
marktonderzoek, maar in beide gevallen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.
Daarnaast is T-Mobile op grond van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens verplicht deze verkeers- en
locatiegegevens te bewaren voor het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven door
opsporingsinstanties. Voor dit doel worden deze gegevens 12 maanden vanaf het moment van communicatie
bewaard.
Voorzover inzageverzoeken betrekking hebben op deze verkeers- en locatiegegevens kan T-Mobile niet altijd
daaraan voldoen. Zo kanT-Mobile geen inzage geven in deze gegevens als daardoor de privacybelangen van andere
klanten worden aangetast, en ook niet als dat ten koste gaat van bijvoorbeeld opsporingsbelangen. Ook kan het zijn
dat het voldoen aan een inzageverzoek een onevenredige belasting van de bedrijfsvoering van T-Mobile zou
betekenen. Daarvan is sprake als er wordt verzocht om inzage in gegevens die betrekking hebben op een periode
langer dan tien dagen.
In uw inzageverzoek heeft u niet gespecificeerd over welke periode u een overzicht van uw verkeer- en
lokatiegegevens wenst te ontvangen. Ik verzoek u dan ook vriendelijk ons te laten weten over welke periode van
maximaal tien dagen u inzage wenst. U kunt uw verzoek, richten aan T-Mobile Netherlands B.V., Antwoordnummer
17204, 2501 VH te Den Haag. Wilt u daarbij het referentienummer van deze brief vermelden? Een postzegel is niet
nodig.
Doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt
T-Mobile verwerkt uw persoonsgegevens en, verkeers-en locatiegegevens om haar telecommunicatiediensten aan u
te kunnen leveren en om u daarvoor een (gespecificeerde) rekening te sturen. Daaronder valt het aanvragen en
totstandbrengen van uw aansluiting, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, het opsporen van fraude
en voorkomen betalingsproblemen, en de nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals de bewaarplicht.
Meer informatie over de doeleinden waarvoorT-Mobile uw gegevens verwerkt vindt u in het Privacy Statement op de
T-Mobile website. T-Mobile heeft haar verwerking gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den
Haag aangemeld. Op de website www.cbpweb.nl kunt u deze melding raadplegen.
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Ontvangers van je gegevens

Voordat T-Mobile een overeenkomst met u aangaat voor de levering van mobiele diensten kan T-Mobile
een risico-onderzoek uitvoeren, zoals een kredietwaardigheidsonderzoek. Voor dit doel verstrekt T-Mobile
uw persoonsgegevens aan een handelsinformatiebureau, dat dit onderzoek in haar opdracht feitelijk
uitvoert.
T-Mobile kan uw persoonsgegevens verstrekken aan incassobureaus indien u - ook na herhaalde
aanmaning door T-Mobile - in gebreke blijft mei de tijdige betaling van de facturen. Persoonsgegevens van
wanbetalers worden ook verstrekt aan andere aanbieders van (mobiele) telecommunicatiediensten via het
externe registratiesysteem van Prevent el.
Voor marktonderzoek, marketing en verkoopdoeleinden maakt T-Mobile gebruik van externe marketing- en
reclamebureaus. Ook werkt T-Mobile samen met andere ondernemingen binnen de Deutsche Telekom
Group, zoals de internet seNice provider Online. Uw gegevens worden voor deze doeleinden door deze
(externe) partijen verwerkt. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van T-Mobile en onder strenge
geheimhoudings-en beveiligingsverplichtingen..
Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 moet T-Mobile soms verkeers- en
lokatiegegevens verstrekken aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten T-Mobile is daarbij tot geheimhouding verplicht
en kan u daarover geen mededelingen doen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Postpaid Specialist
T-Mobile Klantenservice B.V.
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Bijlage behorende bij de brief van T-Mobile Netherlands B.V.
aan de heer R. Zenger d.d. 25/05/2011
1. Aantekeningen uit het klantmanagement & billingsysteem.
27/09/2010 Veieemail taal gewijzig
BesteT-Mobile klant, de taal van uw Veieem
GroetenT-Mobile

27/09/201 0 Automatische interactie
Wijzigen naar Outch

27/09/2010 Automatische interactie
Klant heeft emailadres via het web gewijzigd

27/09/2010 Automatische interactie
Het notificatie kanaal is gewijzigd. Het is op

24/09/201 0 Veieemail taal gewijzig
Oear T-Mobile customer, upon your request,
Best regards T-Mobile

24/09/201 0 Automatische interactie
Wijzigen naar English

24/09/201 0 Selfservice services en
De automatische login voor My T-Mobile sta

24/ 09/2010 Selfservice services en
Voor de klant geregistreerd.

2.Notities in cases
20/05/201 1 Case 13535980
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