Verzoek om inzage persoonsgegevens
U kunt een verzoek indienen om inzage van uw persoonsgegevens op grond van artikel 15 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt een aanvraagformulier indienen of een afspraak maken met de gemeente Veendam,
www.Veendam.nl/afspraakmaken. Het aanvraagformulier kunt u digitaal terugsturen naar
info@Veendam.nl.
Wij zijn verplicht bij deze aanvraag uw identiteit vast te stellen. Wilt u daarom bij de 1e afspraak een
geldig identiteitsbewijs meenemen ? Zonder deze controle mogen wij uw aanvraag niet in
behandeling nemen.

1.

Uw gegevens

Voorletters:

……………………………………………………………..

Achternaam:

……………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………..

Woonplaats:

……………………………………………………………..

Emailadres:

……………………………………………………………..

Telefoonnummer:

……………………………………………………………..

2.

Uw verzoek

Ik wil:
o

weten of u persoonsgegevens van mij verwerkt.

o

deze persoonsgegevens inzien. Ik ontvang de gegevens graag: per email / per post.*

o

weten of u persoonsgegevens van een minderjarige verwerkt. Ik ben de ouder / wettelijk
vertegenwoordiger van deze minderjarige.
De naam van de minderjarige is …………………………………………………………………………….
(kopie geldig identiteitsbewijs van de minderjarige meesturen)

o

de persoonsgegevens van de minderjarige inzien. Ik ontvang de gegevens graag: per email / per
post.*

*doorhalen wat niet van toepassing is

Als u persoonsgegevens verwerkt, dan wil ik ook graag de volgende informatie:
o

Wat is het doel van de verwerking?

o

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan derden? Zo ja, aan wie?

o

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan andere landen of internationale organisaties?

o

Wat is de opslagtermijn van de persoonsgegevens?

o

Worden er persoonsgegevens uit andere bronnen gehaald? Zo ja, welke?

o

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming/profileren? Zo ja, hoe werkt dit? En wat zijn de
mogelijke gevolgen voor mij?

3.

Informatie

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wilt u hieronder aangeven waar de informatie mee te
maken heeft waar u naar op zoek bent:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Ondertekening

Datum en plaats:………………………………………..

Handtekening: …………………………………………..

De persoonsgegevens op dit aanvraagformulier worden alleen gebruikt voor de afhandeling van dit
verzoek. Na de verplichte bewaartermijn verwijderen wij uw gegevens.

