formulier

verzoek om geheimhouding persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking)
Publiekszaken
KCC
Telefoon 14 038

Ondergetekende,
naam

: _______________________________________________________|

voornamen

: _______________________________________________________|

geboortedatum

: _______| - _______| - _____________|

adres

: _______________________________________________________|

postcode

: ____________| ______| te Zwolle

telefoonnummer : _______________________________|

□

verzoekt het gemeentebestuur van Zwolle om verstrekkingsbeperking van zijn gegevens.

□

verzoekt het gemeentebestuur van Zwolle om de beëindiging van verstrekkingsbeperking van
zijn gegevens.

(aankruisen wat van toepassing is)
Gezinsleden onder de 16 jaar voor wie hetzelfde geldt.
1._________________________________________| Geboortedatum: ___| - ___| - _________|
2._________________________________________| Geboortedatum: ___| - ___| - _________|
3._________________________________________| Geboortedatum: ___| - ___| - _________|
4._________________________________________| Geboortedatum: ___| - ___| - _________|

Datum : ___| - ___| - _________|

__________________________|
(handtekening)

Dit formulier - voorzien van een een kopie van een geldig legitmatiebewijs - opsturen naar
Gemeente Zwolle - KCC
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle
U kunt het formulier ook inleveren aan de publieksbalie, Lübeckplein 2. Neem een geldig
legitimatiebewijs mee. U kunt alleen op afspraak terecht bij de publieksbalie. Bel 14 038 of
bezoek www.zwolle.nl voor het maken van een afspraak.

verzoek om geheimhouding persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking)

Toelichting verstrekkingsbeperking persoonsgegevens
De BRP is een basisregistratie voor persoonsgegevens. De persoonsgegevens van alle inwoners
van Nederland zijn hierin opgenomen. Het correct bijhouden van deze registratie is een taak van
gemeenten en heeft tot doel andere organisaties te voorzien van de persoonsgegevens die zij
nodig hebben voor de uitvoering van hun taak.
Verstrekkingsbeperking betekent dat u “geheimhouding” van uw persoonsgegevens kunt vragen,
zodat deze niet aan iedere organisatie worden verstrekt.
Overheidsorganisaties en derden
Diverse overheidsorganisaties maken gebruik van persoonsgegevens, zoals de (gemeentelijke)
belastingdienst, het Centrum voor Werk en Inkomen (sociale dienst), de Sociale
Verzekeringsbank in verband met kinderbijslag of de AOW, maar ook gerechtsdeurwaarders en
notarissen in verband met de afhandeling van een nalatenschap. Voor deze organisaties kunt u
geen verstrekkingsbeperking aanvragen. Dit kan o.a. ook niet voor zorgverzekeraars waarbij u
bent aangesloten en het Fiom. Laatst genoemde instantie zoekt uit het oog verloren familieleden.
Voor wie kunt u dan wel verstrekkingsbeperking aanvragen?
U kunt wel verstrekkingsbeperking aanvragen voor instanties zoals het Rode Kruis, Stichting
Wereldkinderen, de Dierenbescherming en de Stichting Interkerkelijke ledenadministratie (Sila).
Dit zijn instanties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor
de gemeente. Als u om gegevensverstrekking verzoekt krijgen deze instanties geen gegevens
van u. Tevens worden geen gegevens van u verstrekt, als u om verstrekkingsbeperking heeft
verzocht voor natuurlijke personen. Bij bijvoorbeeld aanvragen voor het bijwonen van een reünie
zullen geen persoonsgegevens van u worden verstrekt.
Opzeggen van verstrekkingsbeperking
Het opzeggen van verstrekkingsbeperking kan zowel schriftelijk als mondeling met een geldig
legitimatiebewijs.

