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Formulier privacyverzoek 

Met dit formulier kunt u een verzoek om informatie indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens 
door het College voor de Rechten van de Mens op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).  

Het College verstrekt u op basis van dit formulier alleen informatie over uw eigen persoonsgegevens en niet 
over andere betrokkenen. 

Contactgegevens 

Naam en voorletters 

Geboortedatum 

Woonadres 

Postcode/woonplaats 

Telefoonnummer*   _________________________________________________________________________________________________ 

*Dit veld is niet verplicht, alleen invullen als we u mogen bellen voor nadere informatie.

Invullen vragen 
Wilt u onderstaande vragen invullen? Zo kunnen wij u beter van dienst zijn. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Hoe bent u betrokken bij het College voor de Rechten van de Mens? 

□ Ik ben betrokken (geweest) in een discriminatiezaak (bijvoorbeeld als verzoeker, verweerder, deskundige,
etcetera)

□ Ik ben professional (advocaat, tolk, getuige-deskundige, etcetera)

□ Ik ben niet bij een zaak betrokken of betrokken geweest maar ben …

(bijvoorbeeld leverancier, sollicitant, journalist, voormalig medewerker, etcetera):

□ Anders, namelijk:

Wat zijn de zaakgegevens?* 

*Alleen invullen indien van toepassing

Zaak/procedurenummer(s) 

Datum oordeel __________________________________________________________________________________________________________________ 

Ga verder op pagina 2 



2 van 2 062018 

Meerdere opties 
mogelijk 

Ik verzoek om: 
□ een overzicht van persoonsgegevens die het College van mij heeft.

□ een overzicht van mijn persoonsgegevens die aan instanties zijn doorgegeven.
□ inzage in mijn persoonsgegevens in mijn zaak bij het College.
□ afscherming van mijn persoonsgegevens.
□ tijdelijk stoppen met registreren van gegevens.
□ tijdelijk stoppen met verzenden van nieuwsbrieven.
□ bezwaar tegen verwerking van mijn persoonsgegevens

□ correctie van mijn persoonsgegevens:

□ aanvulling van mijn persoonsgegevens:

□ (niet) verwijderen van mijn persoonsgegevens:

□ een andere aanpassing in mijn persoonsgegevens te verwerken, namelijk**:

**Als uw vraag gaat over een (lopende) zaak bij het College zijn uw rechten beperkt. Zo kunt u niet met een 
beroep op uw privacyrechten een afschrift ontvangen van uw hele dossier, de inhoud van uw zaak corrigeren of u 
daartegen verzetten.  

Wat is de reden voor uw verzoek? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Indienen privacyverzoek 
Stuur dit formulier per post of per e-mail naar het College ter attentie 
van de privacy officer.  

Het postadres is: 

College voor de Rechten van de Mens 
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Het e-mailadres is: Privacy@mensenrechten.nl 

Identificatieplicht 
Het College voor de Rechten van de Mens verwerkt vaak gevoelige gegevens. Als u 
verzoekt om een overzicht van persoonsgegevens of als u gegevens wilt wijzigen, is 
het nodig dat wij zeker weten wie u bent. 
Dit om te voorkomen dat wij uw gegevens zomaar wijzigen of aan iemand anders geven 
dan uzelf. Daarom zal een medewerker van het College (per brief of telefoon) contact 
met u opnemen en u vragen om u bij het College te komen legitimeren met een geldig 
legitimatiebewijs. Na uw legitimatie wordt uw verzoek direct of zo snel mogelijk 
verwerkt. 

mailto:Privacy@mensenrechten.nl
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Nog vragen? 
Neem dan contact op met het College via telefoonnummer 030 - 8883888.  
Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. 

 
Ondertekening 
Datum Handtekening 
  
  
__________________________ __________________________ 
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