
Aanvraagformulier informatieverstrekking persoonsgegevens 

 

Met dit formulier kunt u bij Woonstichting Langedijk informatie opvragen over de verwerking uw 

persoonsgegevens. Volgens de nieuwe privacywet, de AVG heeft u het recht om informatie op te 

vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Woonstichting Langedijk. U kunt over 

de volgende rechten informatie aanvragen. U kunt aanvinken waarover u informatie wilt. 

 Recht van inzage 

Welke persoonsgegevens van mij  worden er verwerkt bij Woonstichting Langedijk? 

 

 Recht van correctie 

Er worden gegevens van mij verwerkt die niet kloppen. Ik wil Woonstichting Langedijk 
verzoeken om de volgende gegevens aan te passen: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. indien u meer ruimt nodig heeft, gebruik de 

achterkant van dit formulier 

 

 Recht van verwijdering 

Ik wil Woonstichting Langedijk verzoeken om de volgende gegevens te verwijderen: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. indien u meer ruimt nodig heeft, gebruik de 

achterkant van dit formulier 

 

 

 Recht van beperking 

U heeft bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u wil Woonstichting 
Langedijk verzoeken om uw gegevens niet langer te verwerken. Omschrijf uw bezwaar 
onderstaand. Noteert u ook wat er nodig is om de gegevens wel weer te mogen verwerken. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. indien u meer ruimt nodig heeft, gebruik de 

achterkant van dit formulier 

 

 

 Recht van dataportabiliteit 

U kunt Woonstichting Langedijk verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben, 
over te dragen aan een derde partij. Omschrijft u onderstaand nauwkeurig om welke 



gegevens het gaat, en aan welke instantie u de gegevens wil overdragen.  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. indien u meer ruimt nodig heeft, gebruik de 

achterkant van dit formulier 

 

 

 Recht van bezwaar op geautomatiseerde individuele besluitvorming 

Woonstichting Langedijk neemt geen geautomatiseerde individuele besluiten. U kunt hierop 
dus geen bezwaar maken.  

 

Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Binnen 1 maand ontvangt u van ons een reactie.  

 

Naam aanvrager:  …………………………………………………………………… 

U vraagt informatie aan voor:  a.  uzelf  

b. iemand anders namelijk…………………………. 

Adres aanvrager:  …………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats …………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  …………………………………………………………………… 

E-mail adres   ………………………………………………………………….. 

 

Plaats en datum:  ………………………………………………………………….. 

Met ondertekening van dit formulier geef ik toestemming voor het verwerken van mijn gegevens. 

 

  

Handtekening   ..…………………………………………………………………. 


