Manege & Ruiter Bond
Aanvraag inzage persoonsgegevens
Mensen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat geregistreerde van
Ruitersportcentrum Zwolle mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja,
welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzage verzoek.
Vraagt iemand om inzage, dan moet Ruitersportcentrum Zwolle diegene op een duidelijke en begrijpelijke
manier laten weten of de organisatie zijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:





om welke gegevens het gaat;
wat het doel is van het gebruik;
aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt;
wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Mensen hebben dus geen recht op
informatie over anderen.
U kunt het beste schriftelijk, per brief of e-mail (info@ruitersportcentrumzwolle.nl), om inzage vragen.
Dit is een voorbeeld voor een aanvraagbrief bij Ruitersportcentrum Zwolle.
Aan:
Ruitersportcentrum Zwolle
Hollewandsweg 15
8014 BE Zwolle
Datum ../../….
Geachte heer/mevrouw,
Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens wil ik graag binnen
vier weken schriftelijk van u weten:
•
of u mijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
•
om welke gegevens het gaat;
•
wat het doel is van het gebruik;
•
aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
•
wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.
Indien u mijn persoonsgegevens gebruikt, verzoek ik u mij kopieën van alle mijn persoon betreffende stukken,
een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.
Hoogachtend,
[naam]
[geboortedatum]
[adres]
[postcode en woonplaats]
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Ouder dan 16 jaar
U kunt alleen een inzage verzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar. Anders moet u wettelijk
vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. Ruitersportcentrum Zwolle moet
het antwoord dan ook aan die persoon sturen.
Heeft u vragen over de aanvraag persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail aan (info@ruitersportcentrum.nl)
of bel met (038-4650985).

