Verzoek persoonsgegevens AVG
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 WerkSaam.
Nadat u dit formulier heeft ingevuld, kunt u deze sturen naar fg@werksaamwf.nl of naar
WerkSaam, t.a.v. mevrouw Wolters, Postbus 566, 1620 AN Hoorn.

Uw gegevens
Naam
Adres

Postcode + Woonplaats

Welk verzoek heeft u?
□

Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens.
Beschrijf zo precies mogelijk over welk onderwerp u inzage in uw gegevens wilt.

□

Ik wil mijn persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.
Dit kan alleen als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet
ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier in
strijd met de wet worden gebruikt.
Het is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en
conclusies waarmee u het niet eens bent, voor zover deze ter zake doen.
Geef precies aan welke gegevens volgens u niet juist of onvolledig zijn. Zet er ook
bij waarom de gegevens niet juist of onvolledig zijn. Als er gegevens ontbreken,
vermeld dat welke gegevens volgens u moeten worden toegevoegd.

□

Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen.
Dit kan niet als:
 WerkSaam of anderen het recht hebben op de informatie die u wilt latejn
verwijderen;
 WerkSaam wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren of een taak van
algemeen belang moet uitoefenen;
 WerkSaam uw gegevens nodig heeft voor wetenschappelijk of historisch
onderzoek of statistische doelen;
 WerkSaam uw gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering.
Geef precies aan welke gegevens u wilt laten verwijderen en waarom.

Hoe wilt u onze reactie ontvangen?
□

Via de post.

□

Via mijn e-mailadres: _________________________________________________

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat u dit formulier naar waarheid heeft
ingevuld en dat u dit verzoek alleen voor uw eigen gegevens doet.
Plaats

Datum

Handtekening

Stuur dit ingevulde formulier naar fg@werksaamwf.nl of naar WerkSaam, t.a.v.
mevrouw Wolters, Postbus 566, 1620 AN Hoorn.
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