
Telefoonnummer

Achternaam

2.  Van welk recht in het kader van de AVG wilt u gebruik maken?

E-mailadres
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Met dit formulier kunt u een verzoek indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente Neder-Betuwe. 
De rood omrande velden moeten verplicht ingevuld worden.

1.  Contactgegevens

Maximaal één recht per aanvraag. Wilt u gebruik maken van meerdere rechten? Dan moet u voor ieder recht apart een formulier invullen. 

Formulier rechten betrokkene

Voornamen

Geboortedatum

Woonadres

Postcode Woonplaats

Geef hieronder een toelichting bij uw verzoek. Beschrijf de verwerking/gegevens waarop uw verzoek van toepassing is.

3.  Reden van verzoek

Graag lezen wij ook de reden van uw verzoek (u bent niet verplicht om dit in te vullen).

Recht op inzage

Recht op rectificatie

Recht op vergetelheid

Recht op beperking

Recht op overdraagbaarheid

Recht op bezwaar

Recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling
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Handtekening

Plaats

4.  Ondertekening

Datum

Aanvraag aan de balie 
Als u de aanvraag zelf aan de balie indient, neemt u dan een geldig identiteitsbewijs mee. Wij kunnen dan uw identiteit vaststellen. 
 
Aanvraag per post 
Print het ingevulde formulier uit en stuur dit naar het volgende adres: 
 
Gemeente Neder-Betuwe 
Postbus 20 
4043 ZG Opheusden 
 
Wat stuurt u mee?

een kopie van een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Wij houden deze kopie niet langer dan strikt noodzakelijk in ons 
bezit.

•

een kopie van het identiteitsbewijs van uzelf. 
een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene. 
een verklaring waaruit blijkt dat u de wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde bent, ondertekend door de betrokkene.

Let op: wanneer u het verzoek voor iemand anders indient, stuur dan de volgende documenten mee:
• 
• 
•

Maak uw BSN onleesbaar (ook in de cijferreeks onderaan). 
Vermeld op de kopie dat het een kopie is voor de gemeente Neder-Betuwe en vermeld daarop de datum. 
U kunt hierbij gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid.

Hoe maakt u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs?
• 
• 
•

Wanneer wij twijfel hebben over uw identiteit kunnen wij u  vragen om zich persoonlijk te komen identificeren aan de balie van het 
gemeentehuis.
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