Sebsoft BV

Classificatie: Openbaar

FORMULIER VERZOEK TOEGANG BETROKKENE
U heeft het recht om te verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die wij mogen houden
over u. Dit staat bekend als een Verzoek Toegang Betrokkene ("VTB"). Een betrokkene is een
natuurlijk persoon wie onderhevig is aan persoonsgegevens. Indien u wenst een VTB te maken,
vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur jet retour naar ons via de post of e-mail.

Indien u het stuurt via de post, stuur het dan a.u.b. naar het volgende adres:
Functionaris voor Gegevensbescherming (Miranda van de Velde)
Sebsoft B.V.
Dam Bustersstraat 8
4651SJ Steenbergen
Nederland
Indien versturen via e-mail, gebruikt u a.u.b. het volgende adres: privacy@sebsoft.nl. Schrijft u
a.u.b. "Verzoek Toegang Betrokkene" in het onderwerpveld in het e-mail.
2. Geboortedatum
Betrokkene

1. Volledige Naam Betrokkene

3. Huidige Adres Betrokkene

4. Telefoonnummer Betrokkene
Telefoonnr. Thuis

Mobiele Telefoonnr.:

5. Details van de verzochte gegevens:

6. Om ons te helpen naar informatie te zoeken die u wenst, laat ons a.u.b. de gegevens die u
wenst met zoveel details als mogelijk (bijv. kopieën van e-mails tussen <datum> en <datum>).
Indien we niet genoeg informatie hebben om de gegevens die u wenst te vinden, kunnen we
niet voldoen aan uw verzoek.
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7. Wordt de informatie naar de betrokkene of zijn/haar vertegenwoordiger verstuurd?
Aan de betrokkene ☐

Aan de vertegenwoordiger ☐

Indien de gegevens worden gezonden naar de vertegenwoordiger, dan dienen sectie 9 en 10
ingevuld te worden.
8. I bevestig dat ik de Betrokkene ben.
Handtekening: _______________________________________________________________
Gedrukte Naam: ______________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________
Ik stuur een kopie van mijn identificatie mee en bewijs van adresdocumenten (inclusief een door
de overheid uitgegeven ID- document).
9. (Invullen indien vraag 7 is beantwoord met “Aan de vertegenwoordiger”). De Betrokkene
(om wiens gegevens wordt verzocht) moet schriftelijke autorisatie geven om de informatie vrij
te laten geven aan zijn/haar vertegenwoordiger.
Ik geef hierbij mijn autorisatie voor ________________________________________________
(vul de naam van de geautoriseerde vertegenwoordiger in) om voor toegang tot mijn
persoonsgegevens te verzoeken.
Handtekening van Betrokkene:________________________________________________
Gedrukte naam: ___________________________________________________________
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10. (Om in te vullen door de vertegenwoordiger van de betrokkene) Ik bevestig dat ik de
geautoriseerde vertegenwoordiger van de Betrokkene.
Naam van geautoriseerde vertegenwoordiger en adres waar persoonsgegevens naar toe
gezonden gaan worden:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Handtekening:
______________________________________________________________________
Gedrukte Naam:
___________________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________

Wij zullen al het mogelijke doen om verzoek tot toegang tot uw gegevens zo snel mogelijk binnen
30 kalenderdagen te verwerken. Echter, indien u enige vragen heeft terwijl uw verzoek wordt
verwerkt, schroom dan niet om contact met ons op te nemen op dit e-mailadres: [e-mail van de
persoon die de leiding heeft over de escalatie van gegevensbeschermingskwesties]
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