
Formulier verzoek privacyrechten van Betrokkenen 

Vul dit aanvraagformulier wanneer u/je uw/je privacyrechten wilt uitoefenen en wilt weten 
of de school uw/je persoonsgegevens verwerkt, en als dit het geval is, welke rechten u/jij 
met betrekking tot uw/jouw persoonsgegevens precies wilt uitoefenen. 

VUL DIT FORMULIER ALTIJD ZO VOLLEDIG EN COMPLEET MOGELIJK IN 

INFORMATIE BETROKKENE: 

Datum aanvraag: 
Naam verzoeker: 
Straatnaam en huisnummer: 
Postcode en plaats 
E-mailadres: Telefoonnummer: 

Geef hieronder aan als u/jij als verzoeker ook de betrokkene bent: 

□ Ja
□ Nee. Wil de privacyrechten uitoefenen voor: ………………………………………………………………………… 

Geef hieronder aan wat uw/jouw relatie tot school is: 

□ Betrokkene
□ Ouder/ verzorger van:
□ Werknemer
□ Anders:

Geef hieronder aan van welk recht van betrokkenen je gebruik wenst te maken: 

□ Ik wens dat mijn gegevens gewijzigd worden
(recht van rectificatie/ correctie)
Geef aan welke persoonsgegevens volgens u onjuist of onvolledig zijn: 
. 

Wat zijn de correcte persoonsgegevens die wij in de toekomst kunnen gebruiken: 

□ Ik wens inzage in mijn persoonsgegevens (recht van inzage)
Welke informatie wenst u te verkrijgen? 
☐ Alle persoonsgegevens die de school van u heeft
☐ Persoonsgegevens die de school specifiek heeft voor:
………………………………………………………………………………………………………………………… 



□ Ik wens dat mijn gegevens verwijderd worden (recht van gegevenswissing)
Vanwege een aantal wettelijke bewaartermijnen geldt het recht op vergetelheid niet 
volledig voor de leerling dossiers. 
Geef hieronder aan welke gegevens wenst u te laten verwijderen: 

□ Ik wens dat de verwerking van mijn gegevens tijdelijk wordt stopgezet (recht
van beperking)
Geef hieronder aan waarom u/je van mening bent dat de verwerking van 
uw/jouw persoonsgegevens gestaakt moet worden: 

□ Ik wens verzet aan te tekenen tegen de verwerking van mijn gegevens (recht
van verzet)
Geef hieronder aan waarom (redenen) u/jij verzet tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens instelt: 

Binnen één maand na ontvangst van uw verzoek ontvangt u informatie over het gevolg 
dat aan het verzoek is gegeven. 

VERDERE INFORMATIE /TOELICHTING: 
Geef hieronder alle verdere relevante informatie of toelichting die u/jij nodig acht om school 
in staat te stellen uw/jouw verzoek te kunnen verwerken: 
 
 
 
 
 
 

U kunt dit formulier mailen naar het e-mail adres van de school of inleveren bij de 
schooldirectie. 

Handtekening:  Plaats/datum: 

VOOR INTERNE DOELEINDEN: 
Datum ontvangen door school: 
Datum reactie aan betrokkene: 
Datum afhandeling verzoek: 
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