
 
 

 

 

Aanvraagformulier voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene. 
 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verbeteren of te 

wissen, zoals bepaald in respectievelijk artikel 16 en artikel 17 van de AVG. Daarnaast kunt 

u ook vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of bezwaar maken 

tegen de verwerking, zoals bepaald in artikel 18 en 21 AVG.U heeft recht op inzage in de 

verwerking van de persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 15AVG. 

 

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

Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode gemeente: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum aanvraag: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode gemeente: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum aanvraag: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Vertrouwenspersoon 
 door de aanvrager aangewezen: zie schriftelijk mandaat 

➢ Vertegenwoordiger 
o De ouder/voogd  
o De bewindvoerder over de persoon: zie beschikking tot aanstelling 

bewindvoerder 
o De door de aanvrager aangewezen vertegenwoordiger: zie schriftelijk mandaat 
o De (informeel) door de wet aangewezen vertegenwoordiger 

 samenwonende echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwondende 
partner 
 meerderjarig kind 
 ouder 
 meerderjarige broer of zus 
 

 



 
 

Mijn verzoek betreft (aanduiden wat past) : 

o Een rechtzetting van onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens 

Geef aan welke persoonsgegevens volgens u onjuist of onvolledig zijn: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke zijn de correcte of aanvullingen van persoonsgegeven die wij in de toekomst 

moeten gebruiken: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o Een wissing van persoonsgegevens 

Geef hier duidelijk aan welke persoonsgegevens: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kruis aan op welke basis u wil dat we deze persoonsgegevens wissen 

 Ik trek mijn toestemming om bovenstaande persoonsgegevens te verwerken in. 

 De WRI verwerkt de gegevens niet volgens de bepalingen van de GDPR/AVG. 

 De WRI is wettelijk verplicht mijn gegevens op basis van volgende wetgeving 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 De WRI heeft geen toestemming verkregen om gegevens van een kind jonger dan 

16 jaar te verwerken. 

 

o Een inzage in bepaalde categorieën van verwerking van de persoonsgegevens 

➢ De verwerkingsdoeleinden van de persoonsgegevens. 

➢ De betrokken categorieën van persoonsgegevens. 

➢ De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen 

worden verstrekt. 

➢ De bewaartermijnen. 

➢ De beschikbare informatie over de bron (indien de gegevens niet van uzelf zijn 

verkregen) 

Mijn aanvraag wordt ingediend met onderstaande reden: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Handtekening aanvrager:       datum:  

 

U kan dit document met de nodige bijlagen/atesten bezorgen aan de DPO van de WRI via mail 

privacy@woondienst.be , per post of afgifte aan DPO Vaartstraat 4, 8870 Izegem. 

 

mailto:privacy@woondienst.be

