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Xác thực danh tính của bạn rất quan trọng để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của bạn Tùy vào phản hồi 
cho yêu cầu của bạn, On Q Financial, Inc. có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng trước khi có 
thể thực hiện. Nếu bạn là đại lý được ủy quyền của bên thứ ba, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng bằng chứng 
rằng bạn đã đồng ý đưa ra yêu cầu này. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 45 ngày.

Bạn đang yêu cầu thông tin này cho chính mình hay cho người khác? Nếu thay mặt người khác, vui lòng 
liệt kê tên của họ.

Chính mình

Người khác:                                                                          

Bạn có quan hệ gì với q financial, inc.?

Người đăng ký

Người nộp đơn

Người vay

Đai lý được uỷ nhiệm bên thứ ba

Loại yêu cầu của bạn là gì?

Xóa truy cập dữ liệu của tôi

Xóa dữ liệu của tôi

Không bán dữ liệu của tôi

Tôi tuyên bố theo hình phạt nếu khai man rằng điều đã qua là đúng và chính xác và tôi là người tiêu dùng 
hoặc đại lý được ủy quyền cho người mà thông tin cá nhân của người này là đối tượng của yêu cầu này.

Tên viết hoa:                                                                          

Chữ ký:                                                                                        

Địa chỉ e-mail:                                                                          

Số điện thoại:                                                                          

Địa chỉ gửi thư:                                                                          

Sau khi hoàn thành đơn này, bạn có thể gửi đơn này qua email cho chúng tôi theo địa chỉ 
complianceprivacy@onqfinancial.com hoặc in và gửi thư tới:
On Q Financial, 615 South River Drive, Ste 170, Tempe, AZ 85281

ĐƠN YÊU CẦU THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG CALIFORNIA
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