Rechten van betrokkenen
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(Verordening of AVG) en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
vervallen.
In de artikelen 15 tot en met 18 en 21 zijn de rechten van betrokkenen
opgenomen. U heeft de volgende rechten:


Artikel 15 AVG: het recht op inzien van uw gegevens.
U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien en een kopie van de van
u verwerkte gegevens te vragen.



Artikel 16 AVG: het recht op aanpassing van uw gegevens.
Rectificatie betekent letterlijk het herstellen van een fout. Als er onjuiste
persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u vragen dit aan te passen.



Artikel 17 AVG: het recht op verwijdering van uw gegevens.
Gegevens die zijn verwerkt, moeten direct verwijderd worden als:
o uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor
zij zijn verzameld of verwerkt
o u uw toestemming intrekt en er geen andere reden voor verwerking
bestaat
o u bezwaar maakt tegen de verwerking
o uw persoonsgegevens niet volgens de wet verwerkt zijn.



Artikel 18 AVG: het recht van beperking.
Dit artikel geeft u de mogelijkheid te vragen om de verwerking van uw
gegevens te beperken als:
o u twijfelt aan de juistheid van de persoonsgegevens
o de verwerking niet volgens de wet is en u zich verzet tegen het
verwijderen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan vraagt
om beperking van het gebruik ervan
o de gemeente uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het
doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld of verwerkt
o u op grond van artikel 21 bezwaar heeft gemaakt tegen de
verwerking.



Artikel 21 AVG: het recht van bezwaar.
o U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie .

Om een beroep te kunnen doen op bovenstaande rechten kunt u een aanvraag
doen. Uw aanvraag moet binnen één maand beantwoord worden door de
gemeente. Als uw aanvraag heel uitgebreid of ingewikkeld is mag de
afhandelingsperiode met 2 maanden verlengd worden.
Op de website staat het aanvraagformulier.

