Verzoek tot inzage in of
wijziging van het gebruik van
persoonsgegevens
Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente van u
heeft vastgelegd? Of wilt u één van de andere privacyrechten
uitoefenen? Dat is mogelijk. Via dit formulier kunt u uw verzoek
indienen. Geeft u alstublieft duidelijk aan wat uw verzoek
inhoudt en vul allebei de pagina’s in.

Let op: voor dit verzoek moeten wij uw identiteit vaststellen.
Dit kunnen wij via een afspraak met u regelen. Als wij uw
identiteit niet kunnen vaststellen, kan uw verzoek helaas niet in
behandeling genomen worden.
Stuur het volledig ingevulde formulier op naar:
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
Postbus 1130
3000 BC Rotterdam

Voor wie doet u dit verzoek?
Kruis hieronder aan wat voor u van toepassing is.
Als u de rechten van een kind jonger dan
16 jaar uitoefent, hebben wij een bewijs
nodig dat u gemachtigd bent dit recht aan
te vragen. Voeg de machtiging aan dit
formulier toe en stuur het allebei op naar
gemeente Rotterdam.

Mezelf		

Kind jonger dan 16 jaar

Uw gegevens
Voornaam

Achternaam

Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum
Telefoonnummer

E-mail

Gegevens van uw kind (optioneel):
Voornaam

Achternaam

Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Ik wil graag:
Kruis hieronder aan wat van toepassing is op uw verzoek. U kunt meerdere opties aankruisen.
Inzage in mijn persoonsgegevens (artikel 15 AVG)
Herstel (rectificatie) en aanvulling (artikel 16 AVG)
Mijn gegevens laten wissen (artikel 17 AVG).
Beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
Dat u mijn persoonsgegevens beschikbaar stelt voor hergebruik (artikel 20 AVG)

versie mei 2018

Bezwaar maken tegen een gegevensverwerking (artikel 21 AVG)
Een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 22 AVG)
Datum
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Paraaf aanvrager:

Welke gegevens?
Ik doe dit verzoek in verband met de verwerking van mijn gegevens in het kader van:
(Kruis hieronder aan wat van toepassing is op uw verzoek. U kunt meerdere opties aankruisen.)
Bouwen en verbouwen

Parkeren

Sport en bewegen

Leerplicht

Zorg en ondersteuning

Juridische procedures

Werk en inkomen

Gemeentelijke belastingen

Anders, namelijk:

Onderbouwing van uw verzoek
Licht hieronder uw verzoek toe, met een reden en onderbouwing. (Waarom doet u dit verzoek?)

Welke periode?
Het betreft verwerkingen van mijn persoonsgegevens in de achterliggende periode van:
3 maanden

2 jaar

6 maanden

3 jaar

9 maanden

4 jaar

1 jaar

5 jaar

Anders, namelijk (periode):
Van 		

Datum

In te vullen door gemeente Rotterdam
ID gecontroleerd:
datum
Handtekening gemeente:
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Handtekening aanvrager

tot

