RECHTEN VAN BETROKKENEN
VERWIJDERINGSVERZOEK PERSOONSGEGEVENS
Geachte gemeente Bernheze,
1

Met verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzoek ik u hierbij, indien u
persoonsgegevens van mij verwerkt, mijn gegevens te verwijderen op grond van artikel 17 van de AVG.
2

Bepaald op grond:
☐ Omdat deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de verwerking door gemeente
Bernheze of de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn;
☐ De op (datum) verleende toestemming door mij wordt ingetrokken en er gaan (gelden)
andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
☐ Er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde
gronden voor de verwerking zijn;
☐ De verwerking van mijn gegevens onrechtmatig is op basis van/{motivatie}:

☐ Op basis van een wettelijke verplichting die op gemeente Bernheze rust;
☐ De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten.
Van de afdeling(en): ………………………………………………………………………..

Mijn gegevens (*)
Naam en voorletters: …………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………..
Straat + huis nr.: ………………………………………………………………………………..
Postcode + Woonplaats: ………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………
Ter vaststelling van mijn identiteit,
Identificeer ik mij met ………………

Datum: ……..……………………
(*)

☐ Rijbewijs
☐ Identiteitskaart
☐ Paspoort
Handtekening aanvrager: ……..……………………

Deze informatie wordt u gevraagd om de door u verzochte informatie snel en zo volledig mogelijk te kunnen
verstrekken dan wel aan te passen.

In te vullen door medewerker

Identiteitsbewijs gecontroleerd {naam}:

……..……………………

Identiteitsnummer betrokkene:

……..……………………

Paraaf akkoord:

……..……………………

Datum:

……..……………………

1 U kunt meer informatie vinden over de AVG op de websitegemeente Bernheze.
2 U bent op grond van de wet niet gehouden hieronder een keuze te maken
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Procedure klantrecht gemeente Bernheze
Uw rechten rondom privacy: recht op verbetering, verwijdering, afscherming en bezwaar
Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt
controleren. Deze rechten zijn:

•
•
•
•
•

Het recht op informatie
Het recht op inzage
Het recht op verbetering
Het recht op aanvulling
Het recht op verwijdering of afscherming

Aanvraag doen
Wilt u een verzoek doen om verbetering, verwijdering of afscherming of hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens? Dan kunt u het volgende doen:

• Vul het formulier “verwijderingsverzoek persoonsgegevens” zo volledig mogelijk in.
• Geef bij uw aanvraag duidelijk in het bijgaande formulier aan om welke aanpassingen of aanvullingen het gaat. Of
om welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd.

• U dient een verzoek in via privacy@bernheze.org
• Wij nodigen u vervolgens uit voor een gesprek. Tijdens het gesprek moet u uw geldige legitimatiebewijs laten zien,
zodat we zeker weten dat u de aanvraag voor uzelf doet.

• Wij nemen een besluit over uw aanvraag.

Procedure Betrokkenen
(Woonachtig en werkzaam in Nederland)
Dit formulier dient u in te vullen, te ondertekenen en digitaal in te leveren bij de privacy desk gemeente Bernheze.
U dient uw aanvraag in te dienen:
Mailadres

privacy@bernheze.org

U neemt contact op met de gemeente om een afspraak in te plannen of gemeente neemt contact met u op.
Op de dag van de afspraak neemt u uw ID mee om u zicht te laten identificeren en u neemt dit document mee.
Bezoekadres

de misse 6, Heesch

N.B.: verkeerd geadresseerd post en bij het niet voldoen aan de identificatieplicht, wordt het verzoek niet in behandeling
genomen.
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