Aan de hand van dit formulier kunt u bij de Gemeentebestuur een aanvraag indienen met betrekking tot uw
persoonsgegevens. U kunt deze aanvraag zowel via mail als per post opsturen.

 Uw recht op informatie uitoefenen met betrekking tot de op uw gegevens uitgevoerde verwerkingen.
 Als antwoord ontvangt u de lijst met verwerkingen die op uw persoonsgegevens uitgevoerd werden.
 Uw recht uitoefenen om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die verwerkt worden.
 Als antwoord ontvangt u een kopie van de u betreffende persoonsgegevens in ons bezit.
 Uw recht op rectificatie van de door ons verwerkte persoonsgegevens uitoefenen.
Te rectificeren gegevens (vermeld het gegeven en zijn correcte waarde):

 Wij zullen de gegevens in ons bezit rectificeren op basis van de verstrekte gegevens. Indien het gegeven
afkomstig is van een andere bron (Rijksregister, DIV), zullen wij u de informatie meedelen waarna u de wijziging
aan die bron kunt aanvragen.
 Uw recht op wissing (recht op vergetelheid) van de door ons verwerkte gegevens uitoefenen.
 Wij zullen de gegevens in ons bezit die wij kunnen wissen, wissen. Indien wij de gegevens niet mogen wissen
vanwege een wettelijke verplichting, de vrijheid van meningsuiting, een lopende procedure of enige andere
reden, zult u daarvan eveneens ingelicht worden.
 Uw recht uitoefenen op beperking van de verwerking van uw gegevens door ons.
Reden voor de aanvraag tot beperking:

Verwerkingen waarop uw aanvraag slaat:

 Wij zullen de verwerking van uw gegevens stopzetten gedurende een bepaalde periode, die afhangt van de
reden voor uw aanvraag.

Om zeker te zijn van de identiteit van de persoon aan wie wij moeten antwoorden, vragen wij u om een kopie van de recto
zijde van uw identiteitskaart bij dit document te voegen of dit document elektronisch te ondertekenen. Bij elektronische
ondertekening zal slechts één elektronische zending aanvaard worden. Als dit verzoek namens een derde partij wordt
gedaan, voeg dan een volmacht toe die u machtigt om dit te doen.
Handtekening:

Stuur dit document
per mail: privacy@evere.brussels
per post: Gemeentebestuur Evere, c/o Data Protection Officer, S. Hoedemaekerssquare 10 - 1140 Evere
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Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene
1.

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet
verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die
persoonsgegevens en van de volgende informatie:
a) de verwerkingsdoeleinden;
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met
name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen,
of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden
gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede
het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de
bron van die gegevens;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde
profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang
en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

2.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de
betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 inzake de
doorgifte.
De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de
administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch
indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

3.

4.
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