INZAGEFORMULIER

Naam verzoeker
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres
Dossiernummer
Datum
SVH Gerechtsdeurwaarders,
Op basis van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil ik
graag een inzage in de persoonsgegevens die door SVH Gerechtsdeurwaarders worden
verwerkt.
Ik wil inzage in de persoonsgevens van (* aanvinken wat van toepassing is):
o mijzelf (ik overleg een kopie van mijn identiteitsbewijs);
o een persoon van wie ik de formeel aangestelde wettelijke vertegenwoordiger ben (ik
overleg:
 een kopie van de beschikking waaruit dit blijkt;
 een kopie van het identiteitsbewijs van mijzelf en van die persoon);
o mijn kind(eren) < 16 jaar die onder mijn gezag staat/ staan (ik overleg:
 een kopie van het stuk waaruit dit gezag blijkt;
 een kopie van mijn identiteitsbewijs;
 een kopie van een officieel document waaruit het BSN van het kind blijkt);
o een persoon die mij heeft gemachtigd (ik overleg:
 een kopie van mijn identiteitsbewijs;
 een ondertekende machtiging van die ander;
 een kopie van het identiteitsbewijs van die ander);
o een persoon van wie ik de bewindvoerder ben (ik overleg:
 een ondertekende machtiging van de persoon die onder mijn bewind staat;
 een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die onder mijn bewind staat;
 een kopie van de beschikking van het bewind of een uittreksel van het curatelebewindregister);
o een persoon van wie ik de formele schuldhulpverlener ben (ik overleg:
 een ondertekende machtiging van de persoon die onder mijn bewind staat;
 een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die onder mijn bewind staat;
 een kopie van de beschikking van het bewind of een uittreksel van het curatelebewindregister);
o een persoon van wie ik de advocaat ben (ik overleg:
 een bewijs van deze persoon dat ik zijn/ haar advocaat ben voor zover ik mij nog niet
formeel in rechte heb gesteld.
Voor zover ik hierboven niet om de inzage van mijn persoonsgegevens heb verzocht vul ik
hier de gegevens in van de persoon waarover mijn inzageverzoek gaat.
Naam betrokkene
Geboortedatum
Dossiernummer
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Ik wil graag weten of dat SVH Gerechtsdeurwaarders van mij dan wel van de hiervoor
genoemde betrokkene
persoonsgegevens verwerkt.
Zo ja, dan wil ik van SVH Gerechtsdeurwaarders graag een begrijpelijk overzicht ontvangen
van alle persoonsgegevens die zij van mij dan wel van de hiervoor genoemde betrokkene
verwerkt en daarbij aangeven:
1. om welke gegevens het gaat;
2. met welk doel SVH Gerechtsdeurwaarders deze gegevens verwerkt;
3. aan welke personen, bedrijven en/of andere organisaties SVH Gerechtsdeurwaarders
deze gegevens verstrekt;
4. waar deze gegevens vandaan komen;
5. en hoe lang SVH Gerechtsdeurwaarders deze gegevens bewaart.
Ik verzoek SVH Gerechtsdeurwaarders aan mij de ontvangst van dit verzoek te bevestigen.
Met vriendelijke groet,

__________________________________
Naam

____________________________
handtekening

In te vullen door het privacyteam van SVH Gerechtsdeurwaarders
Volledig inzageverzoek ontvangen d.d.
Status:
o positieve verificatie
o negatieve verificatie
o geen verificatie van betrokkene mogelijk
Inzage verstrekt d.d.

