Verzoek uitoefening rechten AVG Normec VRO B.V.
Aanvraagformulier rechten van betrokkenen op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen in het kader van de AVG. U kunt dit formulier
invullen en ondertekend insturen naar info-vro@normecgroup.com.
U ontvangt binnen 4 weken na datum van indiening een reactie op uw verzoek.
Gegevens aanvrager:
Voorletter(s)
Achternaam
Geboortedatum
Emailadres
Adres en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
JA

NEE

Ik ben klant van Normec VRO B.V. (geweest):
Zo ja, welke periode:
Ik heb een training gevolgd bij VRO Knowledge Centre:
Ik ben een werknemer van een klant van Normec VRO (geweest):
Zo ja, de naam van de klant:
Adresgegevens van de klant:
Datum indiensttreding:
Datum uitdiensttreding:
Verhuurder/ eigenaar object (SNF):

Aanvraag
Ik wil graag gebruiken maken van het volgende recht in het kader van de AVG (kruis uw
keuze aan):
Artikel 15: Recht op inzage.
Artikel 16: Recht op correctie/ rectificatie.
Licht uw verzoek hieronder toe. Welk(e) gegeven(s) wilt u rectificeren?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

Artikel 17: Recht op verwijdering.
Licht uw verzoek hieronder toe. Welk(e) gegeven(s) wilt u laten verwijderen?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Artikel 18: Recht op beperking.
Licht uw verzoek hieronder toe. Welk(e) gegeven(s) wilt u laten beperken?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Artikel 21: Recht van verzet.
Licht uw verzoek hieronder toe. Tegen welk(e) gegeven(s) maakt u bezwaar?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Artikel 20: Recht op overdraagbaarheid.
Ik wil dat Normec VRO B.V. mijn gegevens overdraagt aan de volgende partij:
Per Post

Per email
Voorletter(s)
Achternaam
Adres en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Emailadres

Reden van verzoek:
Graag vernemen wij ook de reden van uw verzoek (u bent uiteraard niet verplicht om dit in
te vullen)
Niet meer nodig: ik vind dat Normec VRO B.V. de gegevens niet meer nodig heeft.
Intrekken toestemming: ik trek mijn eerder gegeven toestemming in.
Onrechtmatige verwerking: ik vind dat Normec VRO B.V. mijn gegevens onrechtmatig
gebruikt.
Wettelijk bepaalde bewaartermijn: ik vind dat Normec VRO B.V. mijn gegevens na een
bepaalde dient te verwijderen.
Andere reden, namelijk: __________________________________________________________________.
Ondertekening aanvraag:

__________________________________________
Datum:
__________________________________________
Klacht:
Als u een klacht heeft over de afhandeling van Normec VRO B.V., dan kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag). U vindt alle
contactgegevens van de Autoriteit op haar website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

