
  
 

 

AANVRAAGFORMULIER: uitoefening rechten van betrokkene 

Dit formulier bezorg je aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van het 
gemeentebestuur en het Welzijnshuis van Middelkerke (DPO@middelkerke.be) met in bijlage een 
kopie van je e-ID  of je volmacht.  

Je persoonsgegevens worden verwerkt met respect voor je privacy en in overeenstemming met 
onze privacy policy. Voor meer informatie lees de privacy policy op www.middelkerke.be 

Identiteit van betrokkene: (in te vullen door de aanvrager) 

Volledige naam:  

Adres:   

Postcode en gemeente:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Identiteit van de aanvrager: (in te vullen door de aanvrager, indien niet de betrokkene) 

Volledige naam:  

Adres:   

Postcode en gemeente:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Vertegenwoordiger: ☐ de ouder/voogd (de betrokkene is jonger dan 13 jaar) 

☐ de (informeel) door de wet aangewezen vertegenwoordiger 

Gevraagde recht: 

☐ Recht op inzage 

☐ Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit) 

☐ Recht op verbetering (rectificatie) 

☐ Recht om vergeten te worden  

☐ Recht op beperking 

☐ Recht op bezwaar 

☐ Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming 

☐ Recht op intrekking toestemming 
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Persoonsgegevens waarop je het recht wenst uit te oefenen: 
 

Vermeld hier over welke persoonsgegevens het gaat en waar je vermoedt dat de 
persoonsgegevens zich bevinden: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Vermeld hier hoe je je recht wenst uit te oefenen: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Bewijs van identiteit of eventuele volmacht 

Om de persoonsgegevens van de betrokkene te beschermen, dienen wij zekerheid te hebben van 
je identiteit als betrokkene of als vertegenwoordiger van de betrokkene.  

Bezorg ons een kopiei van de voorkant van je e-ID of ingeval je vertegenwoordiger bent een bewijs 
van je volmacht. 

De kopie zal na controle van je identiteit worden vernietigd. 

 

Datum 

 

Handtekening aanvrager 

 

                                                
i Hoe maak je een veilige kopie van je e-ID? 

Noteer op de kopie van je e-ID: de ontvanger van de kopie, datum en de reden van de kopie. 


