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PRIVACY 
 
 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 

 
U heeft recht op inzage in de verwerking van de persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 15 van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
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.  
 
Wie vult dit formulier in? 
 
Elke burger die vragen, opmerkingen of klachten heeft omtrent privacy.  
 

Conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een 
persoon slechts informatie opvragen wanneer dit eigen persoonsgegevens zijn. Voor wat betreft 
kinderen, mogen de ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) een verzoek doen totdat het kind 16 
jaar is. 

 
Uw gegevens 

 
Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:  ………………………………………  GSM:  …………………………………………… 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Rechten 

Geef aan welke recht u wil uitoefenen:  
 

O een inzage in bepaalde categorieën van verwerking van de persoonsgegevens:  

 O de verwerkingsdoeleinden van de persoonsgegevens 

 O de betrokken categorieën van persoonsgegevens 

 O de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt 

 O bewaartermijnen 

 O de beschikbare informatie over de bron (indien de gegevens niet van uzelf zijn verkregen) 

O een correctie van onjuiste en/of onvolledige gegevens 

O een wissing van persoonsgegevens (let op: in verband met archief- en andere wetgeving kunnen wij hier 

niet altijd aan voldoen) 

O een beperking of een bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens 
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Omschrijving aanvraag 

Preciseer duidelijk uw aanvraag: over welke persoonsgegevens gaat het? 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Voorkeur kanaal 

Geef aan op welke manier u de gegevens wenst te ontvangen:  
 

O op papier (af te halen aan het onthaal) 

O per post 

O per e-mail 

 

Verplichte bijlagen 

O recto verso kopie van uw identiteitskaart  

Ondertekening 

Handtekening van de aanvrager 

 

 

Datum: ……… / ……… / ……………… 

 

  



  pagina 3 van 3 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Als u een recht wil laten gelden, dan moet u dit schriftelijk en gedagtekend doen. 
U kan het formulier, samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart, op de volgende 
wijze bezorgen: 

- opsturen naar:  College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere 
- faxen naar:  09 389 29 01 
- e-mailen naar:  info@gavere.be 

 
Wat gebeurt er verder met dit formulier? 
Uw aanvraag wordt geregistreerd en de ontvankelijkheid van uw vraag wordt onderzocht. Wij laten 
binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. 
 
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 

Voor hulp bij het invullen van het formulier of voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met 
de dienst administratieve organisatie, Markt 1 te 9890 Gavere.  
@ administratie@gavere.be - T 09 389 29 26 – F 09 389 29 01 
 
Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren: 
maandag  8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u 
dinsdag  8.45u – 11.45u 

woensdag  8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u 
donderdag  8.45u – 11.45u 

vrijdag   8.45u – 11.45u 
 
Privacyverklaring 
De gemeente Gavere verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw 
rechten strikt in acht. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.gavere.be bij rubriek 

Privacyverklaring. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-
mail naar administratie@gavere.be of per brief naar: Markt 1 te 9890 Gavere. 
 

http://www.gavere.be/

