
 

 

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - PERSOONSGEGEVENS 

 

 

 

Mijn voornaam en naam: 

Mijn adres: 

Mijn e-mailadres:  

Mijn Rijksregisternummer: 
(als mijn aanvraag betrekking heeft op een paspoort of een reisdocument) 

 

Betreft: recht van inzage van mijn persoonsgegevens 

plaats en datum 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

Hierbij stuur ik u een verzoek om inzage van de persoonsgegevens die u mogelijk over mij 

bezit. 

 
Volgens artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming1 bent u verplicht mij 

op de hoogte brengen of u al dan niet mijn gegevens verwerkt. Indien dat het geval is, gelieve 

mij bijkomend de volgende informatie te bezorgen (gelieve aan te kruisen welke informatie u 

wenst te ontvangen): 

 de aard van de gegevens die u over mij verwerkt; 

 het doel waarvoor u de gegevens gebruikt, en de rechtsbasis; 

 de bewaartermijn, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen; 

 

 

 
1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
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 de oorsprong van de gegevens (waar en hoe u ze hebt verkregen); 

 de categorieën ontvangers van de gegevens: aan wie hebt u de gegevens 

meegedeeld, of aan wie u ze (mogelijk) zult meedelen; 

 de gegevens zelf die u over mij verwerkt. 

 

Mijn aanvraag zal binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst behandeld 

worden. Indien de complexiteit het vereist of de dienst een te groot aantal aanvragen te 

verwerken krijgt, zal de termijn tot 60 dagen verlengd worden.  

 

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, 

heb ik het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit2 en 

beroep bij de rechter in te stellen, indien ik van mening ben dat mijn rechten niet worden 

gerespecteerd of dat een verwerking van op mij betreffende persoonsgegevens een inbreuk 

vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Als bewijs van mijn identiteit voeg ik hierbij een kopie van mijn identiteitskaart (recto verso) 

of van mijn paspoort / reisdocument (pagina met mijn identiteitsgegevens). 

 

 Ik wens dat de informatie mij per mail bezorgd wordt op bovenstaand adres. 

 Ik wens dat de informatie mij schriftelijk per brief bezorgd wordt op bovenstaand 

adres. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

Bijlage: kopie van mijn identiteitskaart (recto verso) of van mijn paspoort / reisdocument (pagina 

met mijn identiteitsgegevens) 

 
2 Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be  

mailto:contact@apd-gba.be

