Aanvraagformulier privacyzaken regelen
vanuit de Algemene Verordening gegevensbescherming
Dit formulier is bedoeld voor het doen van een aanvraag op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) over de behandeling van uw persoonsgegevens door Halte Werk. Stuur dit ingevulde formulier aan Post@haltewerk.nl
of naar Halte Werk, Postbus 8002, 1802 KA Alkmaar.
NB: Wilt u weten welke soorten persoonsgegevens zijn opgeslagen in onze systemen? Kijk dan in het Verwerkingsregister op
de website van Halte Werk. Daarin kunt u ook zien waarom deze gegevens zijn opgeslagen, voor welk(e) doel(en) en voor
hoe lang.

Welk verzoek heeft u?
p Ik wil mijn opgeslagen persoonsgegevens bekijken
p Ik wil mijn persoonsgegevens wijzigen, aanpassen of aanvullen
p Ik wil mijn gegevens laten wissen, bezwaar maken tegen het opslaan van mijn gegevens of mijn
gegevens anders laten opslaan
p Ik wil mijn eerder gegeven toestemming voor het delen van mijn gegeven stoppen
p Ik wil een digitaal bestand ontvangen met mijn opgeslagen gegevens (dit kan alleen als uw
gegevens via uw toestemming of via uitvoering van een contract/overeenkomst zijn opgeslagen)
Wat is het onderwerp van uw verzoek?
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen we u om uw vraag zo precies mogelijk uit te
leggen. Vertel bijvoorbeeld welke gegevens u wilt bekijken.

Contact
Omschrijf zo duidelijk mogelijk waarover u contact hebt gehad met Halte Werk.

Reactie
Wilt u onze reactie via e-mail of via een brief ontvangen?
p Via email
___________________________________@_________________________________________
p Per Brief
Voorna(am)en achternaam: _______________________________________________________
Straatnaam: ____________________________________________________________________
Postcode huisnummer: ______________________________________________
Woonplaats:____________________________________________________________________
Identificatie
In sommige gevallen krijgt u een aanvullende vraag om te bewijzen wie u bent (legitimatie).

p Ik heb alle gegevens compleet op datum ..........dag ……..maand……..jaar en naar waarheid ingevuld
en doe deze aanvraag alleen voor mijn eigen gegevens. Invullen is verplicht.
Stuur dit ingevulde formulier aan post@haltewerk.nl of naar Halte Werk, Postbus 8002, 1802 KA Alkmaar.

