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versienummer formulier

13.01.2014

Verzoek om inzage persoonsgegevens

> lees verder

1 Gegevens verzoeker

Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres

Reden verzoek

2 Reden verzoek
Ik wil graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens verwerkt.
Ik vraag dit in het kader van/in verband met (aankruisen wat van toepassing is):
 betaling van leges (b.v. bouwvergunning)
 verzekering voor vrijwilligers
 meldingen aan servicetelefoon openbare ruimte
 bezwaar- of beroepsprocedures
 aanvragen van subsidies
 uitkering (b.v. Wet werk en bijstand, bijzondere bijstand, kortingsregeling)
 aanvragen Wmo (maatschappelijke voorzieningen, zoals rolstoel of woning-
 aanpassing)
 cameratoezicht (b.v. welke beelden worden hoe en hoe lang vastgelegd)
 handhaving (b.v. door milieupolitie of bouw- en milieutoezicht)
 gemeentelijke basisregistratie personen (dit kunnen zijn aanvragen voor een 

paspoort, uittreksel burgerlijke stand, huwelijk)
 aanvragen vergunning (bouw, kap, inrit enz.)
 anders, namelijk

Als u gegevens van mij verwerkt, verzoek ik u mij een overzicht van deze gege-
vens te geven. Ook verzoek ik u inlichtingen te verstrekken over het doel van de 
verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gege-
vens.
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3 Bijvoegen

Kopie rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs toevoegen (verplicht).

4 Ondertekening verzoeker

Plaats   Datum

Handtekening
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De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw verzoek om inzage persoonsgegevens.


