
Gegevens van persoonlijke aard
Aanvraag van uitoefening van de rechten

Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek 
betreffende uw gegevens van persoonlijke aard. Deze aanvraag kan via elektronische of gewone 
post verzonden worden. Dit document kan elektronisch ingevuld worden door bijvoorbeeld gebruik 
te maken van de software Acrobat Reader.

U wenst het volgende:

U krijgt als antwoord de lijst van de verwerkingen die uitgevoerd werden betreffende uw gegevens 
van persoonlijke aard 

U ontvangt als antwoord een kopie van uw gegevens van persoonlijke aard die in ons bezit zijn  

De gegevens die moeten verbeterd worden (vermeld het gegeven en de correcte versie):

Wij verbeteren de gegevens in ons bezit in functie van de geleverde informatie. Indien het gegeven 
afkomstig is uit een andere bron, delen wij u de informatie mee zodat u de wijziging kunt 
aanvragen bij deze bron. 

Wij wissen de gegevens in ons bezit die kunnen gewist worden. Indien we deze niet kunnen wissen 
omwille van een wettelijke verplichting, het respect voor de vrije meningsuiting, een lopende 
procedure of een andere reden, zal u eveneens op de hoogte gebracht worden. 

Reden voor de aanvraag tot beperking:

Wij stoppen de verwerking van uw gegevens voor een bepaalde periode in functie van de reden 
van uw aanvraag. 
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Weten of er verwerkingen uitgevoerd werden betreffende uw gegevens van 
persoonlijke aard

Een kopie ontvangen vanmijn gegevens van persoonlijke aard

Een verbetering vragen van mijn gegevens

Vragen dat gegevens van persoonlijke aard worden gewist

Vragen om de verwerking van mijn gegevens te beperken

ik heb deze gegevens nodig voor de uitoefening van een recht bij justitie
ik verzet mij tegen de verwerking die gebeurde onder voorwendsel van een rechtmatig belang

de gegevens zijn onjuist
de verwerking is onwetting maar ik wens dat de gegevens niet worden gewist



Verwerkingen betreffende de aanvraag

Wij gebruiken uw gegevens enkel om een gevolg te geven op uw aanvraag. Deze worden niet 
meegedeeld buiten het bestuur. Uw rechten op deze gegevens zijn dezelfde als deze uiteengezet in 
dit document. Indien u geen antwoord krijgt op uw aanvragen, kunt u contact opnemen met onze 
afgevaardigde voor de bescherming van de gegevens (dpo@molenbeek.irisnet.be) en een klacht 
indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.dataprotectionauthority.be).

Om zeker te zijn over de identiteit van de persoon aan wie we moeten antwoorden, vragen wij u 
om een kopie  van de  voorkant  van  uw identiteitskaart  bij  dit  document  te  voegen of  om dit 
document elektronisch te ondertekenen. In geval van de elektronische ondertekening, wordt enkel 
een elektronische zending aanvaard.

Handtekening:

Dit document verzenden naar het volgend adres: privacy@molenbeek.irisnet.be

Of per post naar:                                                        Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
                                                                                   Persoonlijke Levenssfeer
                                                                                   Graaf van Vlaanderenstraat 20
                                                                                   1080 Brussel 
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Ik geef toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de verwerking
van mijn aanvraag. 

Naam

Voornaam

Telefoonnummer

Straat en nummer

Postcode 
Gemeente

mailto:privacy@org-name.be
http://www.dataprotectionauthority.be/
mailto:dpo@org-name.be
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