GEMEENTE SCHERPENZEEL
Formulier Verzoek tot inzage, rectificatie, wissing, beperking en
bezwaar (AVG)
In de AVG zijn meerdere rechten opgenomen waarop u een beroep kunt doen voor
wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op dit formulier kunt u aangeven van welk
recht u gebruik wenst te maken. U moet het formulier persoonlijk afgeven (of via
uw gemachtigde) bij de receptie van de gemeente, zodat wij uw identiteit kunnen
vaststellen.
1. Persoonsgegevens verzoeker
Voorletters en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Identiteit van verzoeker is gecontroleerd aan de hand van een identiteitsbewijs (alleen
tonen, geen kopie maken):
󠇯 ja  󠇯
󠇯 nee
2. Gemachtigde verzoeker
Een gemachtigde is iemand die namens verzoeker het verzoek indient. Dit kan bijvoorbeeld uw wettelijk vertegenwoordiger of iemand uit uw familie zijn.
Voorletters en achternaam
Telefoonnummer
_
E-mailadres
Wat is uw relatie tot de contactpersoon?
Is de machtiging bijgevoegd?  󠇯
󠇯 ja
󠇯 nee
De machtiging moet bij het verzoek gevoegd worden. Op de machtiging moeten beide
namen, handtekeningen en het soort verzoek vermeld staan. Tevens moet zowel van
verzoeker als van de gemachtigde een kopie van een identiteitsbewijs bijgevoegd zijn
(foto en BSN op kopie mogen doorgehaald zijn).
3. Omschrijving verzoek
Van welk recht wilt u gebruik maken?
󠇯 recht van inzage (artikel 15 AVG)
󠇯 recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
󠇯 recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
󠇯 recht van beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
󠇯 recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
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Geef een toelichting op uw verzoek (maak een keuze en geef omschrijving/reden van uw verzoek)
󠇯 recht op inzage: waar wilt u een overzicht van ontvangen?

󠇯 recht op rectificatie: welke correcties of aanvullingen in persoonsgegevens wenst u?

󠇯 recht op gegevenswissing: welke persoonsgegevens moeten volgens u worden afgeschermd of verwijderd?

󠇯 recht op beperking van de verwerking: welke persoonsgegevens mag de gemeente
volgens u niet meer verwerken en waarom?

󠇯 recht op bezwaar: tegen welke verwerking heeft u bezwaar?

6. Ondertekening
Scherpenzeel, datum:

_________________________________

Handtekening van mijzelf:

Handtekening van gemachtigde:

__________________
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Informatie
Wij moeten binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek schriftelijk reageren.
Bij grote en/of complexe verzoeken mogen wij deze termijn met maximaal twee
maanden verlengen. Als het nodig is om de termijn te verlengen, wordt u hierover
binnen een maand na ontvangst van uw verzoek geïnformeerd.
Privacy
Wij verwerken uw gegevens om uw aanvraag te kunnen behandelen. Wij houden ons
hierbij aan de bepalingen die zijn vastgelegd in de wet en binnen onze organisatie. Uw
gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en worden verwijderd conform de
wettelijke bewaartermijnen. In de privacyverklaring die op onze website staat vindt u
meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

