/ Kennisgeving

KENNISGEVING VAN AANBIEDEN VAN KABELOMROEPNETWERK
De Vlaamse Regulator voor de Media dient vooraf op de hoogte te worden gebracht van het aanbieden van
een kabelomroepnetwerk in het Vlaamse Gewest of van de overdracht ervan aan derden.1 Voor deze
kennisgeving (of voor wijzigingen aan eerdere kennisgevingen)2 kan gebruik worden gemaakt van dit
formulier.
Dit kennisgevingsformulier kan bij de Vlaamse Regulator voor de Media digitaal worden ingediend, per email en voorzien van een elektronische handtekening naar: vrm@vlaanderen.be. Het kennisgevingsformulier
kan ook worden afgedrukt, handgetekend en verstuurd per aangetekende brief naar: Vlaamse Regulator
voor de Media, Koning Albert II-laan 20, bus 21, 1000 Brussel.
Identiteit van de operator – ondernemingsgegevens (maatschappelijke zetel)
Naam van de onderneming:
Rechtsvorm:
Ondernemingsnummer:
Merk- of handelsnaam(-namen) (Indien van toepassing):
Ondernemingsgegevens (enkel invullen bij gebrek aan Belgisch ondernemingsnummer)
Adres:
Nr.:
Postcode:
Plaats:
Land:
Contactgegevens van de onderneming
Telefoon:
Fax:
Website:

1
2

Zie artikel 198 van het van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (het Mediadecreet).
Indien de kennisgeving enkel een wijziging betreft van de gegevens uit een eerdere kennisgeving, hoeft u alleen de gewijzigde gegevens in te vullen.

www.vlaamseregulatormedia.be

Contactpersoon
Naam:
Voornaam:
Functie:
Adres (Indien verschillend):
Nr.:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Alternatieve contactpersoon (vrijblijvend)
Naam:
Voornaam:
Functie:
Adres (Indien verschillend):
Nr.:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Datum van aanvang van de activiteiten
Geplande datum van aanvang activiteiten:
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Korte beschrijving van het kabelomroepnetwerk

Doorgifte BEREC
De Vlaamse Regulator voor de Media zal aan Berec (het Orgaan van Europese regulerende instanties voor
elektronische communicatie) alle kennisgevingen doorsturen die hij heeft ontvangen, zoals decretaal
voorgeschreven.
Gegevensbescherming
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, alsook te vragen om ze te corrigeren, te schrappen
of de verwerking ervan te beperken. Bovendien hebt u het recht om u te verzetten tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens, alsook de overdraagbaarheid van deze gegevens te vragen. Hoewel de
verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u ook het recht om die in te
trekken. Dit zal echter geen enkele invloed hebben op onze verwerking van uw persoonsgegevens van voor
de intrekking van uw toestemming. Lees hier het ‘Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en
-bescherming’ van de Vlaamse Regulator voor de Media.
Handtekening
De ondergetekende verbindt er zich toe de Vlaamse Regulator voor de Media onmiddellijk op de hoogte te
stellen van elke wijziging die tot gevolg zou hebben dat de ondernemingsgegevens, de contactgegevens of
de activiteiten niet meer overeenstemmen met de beschrijving die in deze kennisgeving staat, alsook van
elke stopzetting van activiteiten. Hij verklaart dat alle gegevens die hij ingevuld heeft correct, volledig en
waarheidsgetrouw zijn. De gevolmachtigde die een rechtspersoon vertegenwoordigt moet zijn mandaat
rechtvaardigen en de bewijsstukken bij dit formulier voegen.
Datum van de verklaring

Handtekening
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