BP 16/10/2020

AANVRAAGFORMULIER VOOR TOEGANG
DOOR EEN BETROKKENE
In overeenstemming met het beleid van de bescherming van persoonsgegevens van het OCMW van
Ukkel, kan u uw rechten uitoefenen door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag
te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming, per e-mail naar het adres
dpo@ocmwukkel.be of per post naar het OCMW van Ukkel, Alsembergsesteenweg 860 te 1180
Brussel ter attentie van de DPO.
De aanvraag moet verzonden worden met:
1.
Dit ingevulde formulier en
2.
Een recto verso kopie van uw identiteitskaart 1
Identificatie van de aanvrager:
Naam: ......................................................................................
Voornaam: ...................................................................................
Adres: ………………………………………………….………………………
Postcode - Stad : ........................................................................
Telefoonnummer of GSM :……………………………………………
E-mail: .....................................................................................
Onderwerp van de aanvraag:
Ik wil de (het) volgende recht(en) uitoefenen:
 Recht op toegang en inzage van uw persoonsgegevens
 Recht op verbeteren of aanvullen van uw persoonsgegevens
 Recht op wissen (“Recht om te worden vergeten”) van uw persoonsgegevens (met naleving van
de wettelijke verplichtingen betreffende de bewaring)
 Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 Recht om uw toestemming in te trekken betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens
 Andere aanvraag: ....................................................................................
Beschrijving van de vraag:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
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Dit om voldoende garantie te bieden dat de aanvraag door de juiste persoon gebeurt. Als u gemandateerd bent
door een derde, gelieve een kopie van uw identiteitskaart bij die van de betrokken persoon te voegen evenals het mandaat. Deze
kopie(en) word(t)(en) vernietigd na behandeling van de aanvraag. Zonder deze kopie(en) kan de aanvraag niet worden behandeld.

Gewenste manier van antwoord:
Ik wil dat de inlichtingen me worden verstrekt
 per e-mail (digitaal) op bovenvermeld e-mailadres.
 schriftelijk op bovenvermeld postadres
Het OCMW beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag om u te
antwoorden. Voor de ingewikkelde of meerdere vragen, kan deze periode tot 2 maanden uitgebreid
worden. Als dat het geval is, zult u binnen de maand na ontvangst van de aanvraag hierover ingelicht
worden.
Het is mogelijk dat wij uw vragen of verzoeken niet kunnen beantwoorden omwille van de naleving
van wettelijke verplichtingen of rechten van derden. In dit geval zullen wij onze weigering
motiveren.
Indien u van mening is dat het OCMW uw persoonsgegevens niet heeft beschermd/verwerkt in
overeenstemming met de geldende reglementering, heeft u het recht bezwaar in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Telefoon: 02/274.48.00
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
De via dit formulier verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt om aan uw verzoek te
voldoen in het strikte kader van de wettelijke verplichtingen waaraan het OCMW is onderworpen,
en in het kader van de taken die aan zijn functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection
Officer - DPO) zijn toevertrouwd.
Ondergetekende ..................................................................................................(Naam en
voornaam) bevestigt dat deze aanvraag oprecht en volledig is.
Ukkel, ...................................................... (Datum)

Handtekening
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