Verzoek tot inzage van persoonsgegevens
Waarom dit formulier?
Op grond van art. 15 van de
Algemene verordening gegevensbescherming kunt u een verzoek
indienen tot inzage van persoonsgegevens. Met dit formulier dient u
dit verzoek in.

Ruimte voor gemeentestempel

Verzoek inleveren bij
Vragen?
Kijk op www.aalten.nl of bel met
(0543) 49 33 33. U kunt ook een
e-mail sturen: gemeente@aalten.nl.
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Gemeente Aalten
Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Gegevens verzoeker
Naam en voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

2

Gegevens van de persoon waarop het verzoek betrekking heeft
Heeft het verzoek betrekking
op uzelf?

 ja
 nee

Op wie heeft het verzoek betrekking?
Onderstaande gegevens alleen invullen als u als wettelijk vertegenwoordiger het verzoek namens een ander doet*.
Naam en voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Relatie tot indienen verzoek

Verzoek inzage persoonsgegevens

blad 1 van 2
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Uw verzoek (aankruisen wat van toepassing is)
Ik wil graag weten
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of u persoonsgegevens gebruikt
om welke gegevens het gaat
wat het doel is van het gebruik
aan wie de gegevens eventueel zijn verstrekt
wat de herkomst is van de gegevens, als dat bekend is



Indien u persoonsgegevens gebruikt, verzoek ik u mij kopieën van alle betreffende stukken, een
papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier toe te sturen.

Motivatie
Indien u dat wilt, kunt u hieronder een nadere toelichting geven.

5

Ondertekening
Plaats

Handtekening

Datum

Toelichting*


U kunt alleen een verzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw
wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. Wij moeten het antwoord dan ook
aan die persoon sturen.



U kunt het ingevulde formulier inleveren bij onze publieksbalie aan de Hofstraat 8 in Aalten. Hierbij dient u zich met
een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Verzoek inzage persoonsgegevens

blad 2 van 2

