BIJLAGE III: FORMULIER UITOEFENING VAN RECHTEN

Aanvraagformulier uitoefening van rechten
Datum van de aanvraag
Gegevens van de aanvrager
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Identificatienummer:

Identiteitsdocument*
<Bij te voegen of te
downloaden>

REF_rekening_klant

*Ook het identiteitsbewijs van de wettelijke voogd toevoegen als de aanvraag een minderjarige of een meerderjarig handelingsonbekwaam persoon betreft

Communicatiewijze (één vakje aanvinken)
adres@mail.com
☐ Ik gebruik een e-mailadres voor de
correspondentie over mijn aanvraag
en het ontvangen van antwoorden
erop:
Ik wil een antwoord ontvangen per post op "........ "
☐ Ik gebruik een ander
communicatiemiddel (preciseer
a.u.b.):
Uitgeoefend(e) recht(en):
☐ Recht op inzage

Gegevens en verwerkingen in kwestie

Toegang verkrijgen tot zijn gegevens en er
desgevallend een kopie van krijgen.

Motieven

☐ Recht op rectificatie

Gegevens in kwestie

Aan te brengen rechtzetting

Zijn gegevens laten corrigeren als deze
onjuist of onvolledig zijn.

Bijgevoegd bewijsstuk

☐ Recht van bezwaar

Bezwaar tegen een verwerking

Zich verzetten tegen het verrichten van
een verwerking zonder wettige of
dwingende reden.

Motieven

Verwerking in kwestie

Motieven

Verwerking in kwestie

Motieven

Betrokken persoonsgegevens

Motieven

Betrokken persoonsgegevens

NB: In het geval dat de gegevens nodig zijn voor
de uitvoering van een contract, kan de
uitoefening van dit recht leiden tot het verbreken
van de relatie of de bijbehorende dienst

☐ Recht op beperking
De gegevens in bewaring geven, maar geen
toestemming geven voor hun verwerking
(onder voorwaarden).
NB: De uitoefening van dit recht kan leiden tot
het verbreken van de relatie of de bij de
verwerking behorende dienst

☐ Recht op gegevenswissing
Zijn gegevens laten wissen wanneer ze niet
meer noodzakelijk zijn (onder
voorwaarden).

☐ Recht op overdraagbaarheid
Zijn gegevens ontvangen en overdragen in
een gestructureerd formaat (onder
voorwaarden).

Einde van het document
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