Formulier
Rechten van betrokkene
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent u, als
betrokkene bij BPF Schilders (deelnemer/werkgever/ondernemer) van wie we
persoonsgegevens verwerken, verschillende rechten toe.
Zo kent de wet o.a. het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijderen
van gegevens en overdragen van persoonsgegevens.
BPF Schilders is als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om uitvoering aan
deze rechten te geven. Hiertoe is onderstaand formulier opgesteld.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten op basis van de AVG verzoeken wij u
dit formulier ingevuld, inclusief veilige scan van uw indentiteitsbewijs1, toe te
sturen aan:
BPF Schilders
t.a.v. Privacy Office
Postbus 702
3700 AS Zeist
1.		

Uw gegevens

Naam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

-

-

Klantnummer
1a.

Uw adres

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
2.		

Wat wilt u weten?

Ik wil weten welke persoonsgegevens BPF Schilders van mij heeft.
Ik wil weten of mijn gegevens nog up to date zijn.
	Ik ben niet langer deelnemer/werkgever/ondernemer en wil uit de
administratie van BPF Schilders worden verwijderd
Anders

3.		

Ondertekening

Datum

-

-

Plaats
Handtekening

1.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
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Toelichting
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–	Uw verzoek zal door ons kosteloos worden
afgehandeld waarbij we er naar streven u binnen
één maand na ontvangst van uw verzoek, te
informeren over het gevolg dat aan het verzoek is
gegeven.
–	Voor meer informatie over uw rechten verwijzen we
u naar het privacy statement BPF Schilders.
–	Niet ieder inzageverzoek hoeft te worden
toegewezen.
•	Als algemene regel geldt dat indien uw
verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig
is (bijvoorbeeld als u bij herhaling dezelfde
informatie opvraagt) BPF Schilders mag weigeren
gevolg te geven aan uw verzoek of kunnen we
een redelijke vergoeding rekenen.
•	Bovendien mag uw verzoek geen afbreuk
doen aan de rechten en vrijheden van
anderen, bijvoorbeeld met betrekking tot
privacy, bedrijfsgeheimen of intellectuele
eigendomsrechten van derden.
•	Ten slotte hoeven persoonsgegevens niet gewist
en vergeten te worden, indien verwerking nodig
is voor bijvoorbeeld de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering of met
het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of
statistische doeleinden.

Formulier Rechten van betrokkene

pag. 2 van 2

