formulier

verzoek om inzage

(o.g.v. artikel 2.55 cq artikel 3.22 wet BRP)
Publiekszaken
KCC
Telefoon 14 038

Ondergetekende:,
naam

: _______________________________________________________|

geboortedatum

: _______| - _______| - _____________|

adres

: _______________________________________________________|

postcode

: ____________| ______| te Zwolle

telefoonnummer * : _______________________________|
* geef het telefoonummer op waar u overdag bereikbaar bent zodat wij eventueel een afspraak met u kunnen maken

vraagt op grond van artikel 2.55 van de Wet basisregistratie personen de volgende inzage:
(u kunt meerdere vakjes aankruisen)

in de over hem / haar vastgelegde persoonsgegevens (A)
in de over hem / haar vastgelegde verwijsgegevens (B)
of er over / hem gegevens worden verwerkt (C)
ik wil de onder A, B en C bedoelde gegevens in het stadskantoor inzien (gratis)
ik wil de onder A, B en C bedoelde gegevens op schrift ontvangen (persoonslijst)
vraagt op grond van artikel 3.22 van de Wet basisregistratie personen een opgave
aan wie en welke gegevens er de laatste 20 jaar * over hem / haar zijn verstrekt (D)
* Sinds 2014 is deze termijn gesteld op 20 jaar. Daarvoor was die termijn 12 maanden.
Heeft u de laatste 6 maanden eerder een verzoek tot inzage ingediend bij de gemeente ?
nee

ja, namelijk op _____| - _____| - __________| (datum)

datum

: _____| - _____| - __________|

handtekening *

: _________________________________________|

*

voor een minderjarige jonger dan 16, wordt het verzoek door de ouder / voogd ingediend
voor een onder curatele gestelde wordt het verzoek door de curator ingediend

Dit verzoek opsturen naar:
Burgerzaken Zwolle, t.a.v. BRP-privacybeheerder, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij (streep uw BSN en pasfoto door)!
(hieronder in te vullen door de gemeente)

overlegde legitimatie:
nummer legitmatie:
welke inzage is verstrekt *:

paspoort

ID-kaart

rijbewijs

verblijfsvergunning

___________________________|
A

B

C

D

* zie boven in formulier bij de gevraagde inzage

wijze van inzage:

in persoon via PC

door toezending persoonslijst

inzage geweigerd omdat minder dan 6 maanden geleden een eerder verzoek werd gedaan
datum en paraaf verwerking
door gegevensbeheerder

: _____| - _____| - __________|

___________|

