Persoonsgegevens
Aanvraag tot uitoefening van rechten
Aan de hand van dit formulier kunt u een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van
Oudergem met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het kan ook met de post worden verstuurd.
Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens verwijzen we naar
de toelichting bij dit formulier op de daartoe bestemde webpagina en naar de privacy statement op
de website van de gemeente: http://www.oudergem.be/privacy-statement.
U wilt:
Weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt
Een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen
Uw gegevens laten verbeteren
Uw gegevens laten wissen
De verwerking van uw gegevens laten beperken
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken: wat is de reden?
● de gegevens zijn fout
de verwerking is onrechtmatig, maar u wilt uw gegevens niet laten wissen
u hebt deze gegevens nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering
u maakt bezwaar tegen de verwerking wegens een rechtmatig belang
Als u een kopie wilt of uw gegevens wilt laten wissen of de verwerking ervan wilt beperken, om
welke bewerking(en) gaat het dan precies?

Als u uw gegevens wilt laten verbeteren, wat wilt u precies laten veranderen?
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Voornaam
Naam
Telefoon
Straat en nummer
PC/Gemeente
We gebruiken deze informatie uitsluitend om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek. Uw
rechten op deze gegevens zijn dezelfde als die beschreven in dit document. Als u geen reactie op
uw aanvraag ontvangt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming (dpo@oudergem.irisnet.be) en een klacht indienen bij de
toezichthoudende autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Uw gegevens worden niet
buiten de EU verwerkt.

Ik geef toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de behandeling van mijn aanvraag.

Om zeker te zijn van de identiteit van de persoon naar wie wij onze reactie moeten sturen, vragen
we u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen of het document
elektronisch te ondertekenen. In het geval van elektronische ondertekening wordt alleen een
e-mail aanvaard.
Handtekening:

E-mail dit document naar:

dpo@oudergem.irisnet.be

of verstuur het met de post naar:

Gemeentebestuur Oudergem
Privacy
Emile Idiersstraat 12
1160 Oudergem
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