Formulier aanvraag toegang betrokkene
U dient dit formulier in te vullen als u een kopie van persoonsgegevens die we over u
bewaren van ons wilt ontvangen. U hebt het recht dit te doen op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Wij verstrekken u ook informatie over
de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens, de bewaarperioden die van toepassing
zijn op uw persoonsgegevens en eventuele rechten die u hebt met betrekking tot
rectificatie, verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking.
We trachten onverwijld te reageren en in ieder geval binnen 1 maand nadat:
•

Wij uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen; of

•

Wij nadere informatie waarom wij u kunnen vragen hebben ontvangen om te
kunnen voldoen aan uw verzoek.

De informatie die u verstrekt in dit formulier wordt alleen gebruikt voor het identificeren
van de persoonsgegevens waarom u verzoekt en om te reageren op uw verzoek. U bent niet
verplicht het formulier in te vullen om een verzoek in te dienen, maar het vergemakkelijkt
en versnelt wel de verwerking van uw verzoek door ons.
DEEL 1: Gegevens van de persoon die om informatie verzoekt
Volledige naam:
Adres

Telefoonnummer
E-mailadres
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DEEL 2: Bent u de betrokkene?
Kruis het betreffende vakje aan en lees de instructies daarbij.
JA: Ik ben de betrokkene. Ik sluit bewijs van mijn identiteit bij (zie hieronder).
(Ga naar deel 4)
NEE: Ik treed op namens de betrokkene Ik heb de schriftelijke volmacht van de
betrokkene en bewijs van de identiteit van de betrokkene en van mijn eigen
identiteit bijgesloten (zie hieronder).
(Ga naar deel 3)
Teneinde er zeker van te zijn dat we de gegevens aan de juiste persoon geven, dient u een
bewijs van uw identiteit en uw adres bij te sluiten. Stuur a.u.b. een fotokopie of scan (maar
niet de originelen) van een van de volgende documenten of beide mee:
1) Identiteitsbewijs
Paspoort, rijbewijs met foto, nationaal identiteitskaart, geboorteakte.
2) Bewijs van adres
Rekening van een nutsbedrijf, bankafschrift, creditcardafschrift (niet meer dan 3
maanden oud); huidig rijbewijs; rekening voor kijk- en luistergeld; aanslag
gemeentelijke belasting, belastingdocument van het belastingkantoor (niet meer
dan 1 jaar oud).
Wij controleren de identiteit van de persoon die het verzoek indient met redelijke
methoden en kunnen om nadere informatie vragen.
DEEL 3: Gegevens van de betrokkenen (indien anders dan in deel 1)
Volledige naam:
Adres

Telefoonnummer
E-mailadres
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DEEL 4: Welke informatie wilt u hebben?
Beschrijf de informatie die u wilt hebben. Vermeld a.u.b. relevante bijzonderheden die ons
volgens u kunnen helpen bij het vinden van de gewenste informatie.

Als de informatie die u wilt zien direct of indirect gegevens over een andere persoon aan het
licht zou brengen, dan moeten we de toestemming van die persoon verkrijgen voordat wij u
die informatie kunnen overhandigen. In bepaalde gevallen, waarin onthulling de rechten en
vrijheden van anderen zou aantasten, zijn wij wellicht niet in staat die informatie aan u te
verstrekken en in dat geval wordt u onverwijld daarvan op de hoogte gesteld met de
redenen voor die beslissing.
Wij verstrekken u in de meeste gevallen graag kopieën van de gewenste informatie,
desalniettemin behouden wij ons het recht voor u geen kopieën van de gewenste
informatie te verstrekken indien dat “onevenredig veel inspanningen” zou vergen, of om
overeenkomstig Artikel 12 van de AVG kosten in rekening te brengen of het verzoek af te
wijzen indien dit “kennelijk ongegrond of buitensporig” is. We stellen echter alles in het
werk om u een bevredigend formulier met een nauwkeurige samenvatting van de
informatie te verstrekken indien dat gepast is.
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DEEL 5: Informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens
Als u informatie wenst over een van de volgende onderwerpen, kruis dan de bijbehorende
vakjes aan:
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Aan wie uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt
DEEL 6: Openbaarmaking van CCTV-beelden
Indien de gewenste informatie bestaat uit videobeelden die zijn geregistreerd door onze
beveiligingscamera’s, zou u dan genoegen nemen met het bekijken van deze beelden?
JA
NEE
DEEL 7: Verklaring
Let wel: iedere poging tot misleiding kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
Ik bevestig dat ik de voorwaarden van dit formulier voor toegang door betrokkene heb
gelezen en begrepen en ik verklaar dat de verstrekte informatie in deze aanvraag gericht
aan Brigade Electronics Group Plc en/of haar dochterondernemingen waar is. Ik begrijp dat
Brigade Electronics Group Plc en/of haar dochterondernemingen mijn identiteit of die van
de betrokkene moet verifiëren en dat het daarom nodig kan zijn meer specifieke informatie
te verkrijgen om de juiste persoonsgegevens te achterhalen.
Getekend...............................................
Datum.................
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Uw aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende documenten:
•

Bewijs van uw identiteit (zie deel 2)

•

Bewijs van de identiteit van de betrokkene (indien anders dan de bovenstaande)

•

Machtiging van de betrokkene om namens hem op te treden (indien van toepassing)

Stuur het ingevulde formulier op naar:
Data Protection Officer
Brigade Electronics Group Plc
Brigade House
The Mills
Station Road
South Darenth
Kent
DA4 9BD
Verenigd Koninkrijk
E-mailadres: privacy@brigade-electronics.com
Telefoon: +44 (0) 1322 420 300
Gegevens corrigeren
Als u na ontvangst van de gewenste informatie van mening bent dat:
•

de informatie onjuist of achterhaald is; of

•

wij niet langer deze informatie zouden horen te bewaren; of

•

wij uw informatie gebruiken voor een doel waarvan u uzelf niet bewust was;

•

wij onjuiste informatie over u hebben verstrekt aan iemand anders;

dan dient u onmiddellijk onze Data Protection Officer (de functionaris voor
gegevensbescherming) in te lichten.
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