Formulier privacy rechten betrokkenen
Met dit formulier kan u als betrokkene een verzoek indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens
door Tuil Logistics B.V.
Meer informatie over het privacy beleid van Tuil Logistics B.V. en uw rechten in het kader van de Algemene
Verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u vinden op onze website.

Vul dit formulier altijd zo volledig en compleet mogelijk in
Informatie betrokkene

Datum aanvraag:
Voorletters:
Achternaam:
Geboortedatum:
Woonadres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer*:
*Alleen invullen als wij u mogen bellen voor nadere informatie.

Geef aan als je als verzoeker ook de betrokkene bent:
Ja
Nee, ik wil de privacy rechten uitoefenen voor:

Naam:
Voorletters:
Geboortedatum:
Woonadres:
Postcode en woonplaats:

Handtekening:

Geef aan van welk recht van betrokkenen u gebruik wenst te maken (zie AVG procedure Verzoek rechten van
betrokkenen Tuil Logistics B.V.)
Recht op informatie – ik wil weten welke persoonsgegevens Tuil Logistics B.V. van mij heeft
geregistreerd en wat daarmee gebeurt en ontvang daar graag een afschrift van.
Recht op inzage – ik ontvang graag een kopie van de volgende persoonsgegevens en de verwerking
daarvan:

Recht op rectificatie (correctie) van mijn persoonsgegevens. Geef aanwelke persoonsgegevens volgens u
onjuist of onvolledig zijn:

Wat zijn de correcte persoonsgegevens die wij kunnen gebruiken:

Recht op vergetelheid (gegevenswissing) van mijn persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke
gegevens je wenst te laten verwijderen:

Recht op beperking van de verwerking van mijn persoonsgegevens Geef hieronder aan waarom je van
mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk gestaakt moet worden:

Handtekening:

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) van mijnpersoonsgegevens.
Geef hieronder aan welke persoonsgegevens je in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand
wenst te ontvangen:

Recht van bezwaar (recht op verzet) van mijn persoonsgegevens. Geef hieronder aan waarom
(redenen) u verzet tegen de verwerkingvan jouw persoonsgegevens instelt:

Binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek ontvangt u informatie over het gevolg dat aan het verzoek is
gegeven.

Wijze van indiening: Na invulling kunt u dit formulier per e-mail versturen naar: admin@spijkertuil.com
Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) toe te voegen.
Wij houden dit het identiteitsbewijs niet langer dan strikt noodzakelijk in ons bezit.
Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
- Maak op de kopie uw Burgerservicenummer (BSN-nummer), ook in de cijferreeks onderaan;
- Schrijf op de kopie dat het om een kopie gaat;
- Schrijf op de kopie voor wie en waarvoor de kopie bedoeld is;
- Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Let op: wanneer u niet de betrokkene zelf bent, stuur dan een kopie van het legitimatiebewijs van uzelf en de
betrokkene mee. Daarnaast stuurt u een verklaring waaruit blijkt dat u de wettelijke vertegenwoordiger of
gemachtigde bent.

Handtekening:

