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De AVG specificeert dat burgers een aantal rechten kunnen laten gelden. Op welke manier dit dient 
te gebeuren wordt in onderstaande procedure beschreven. 
 
Er zijn diverse manieren om een aanvraag in te dienen. Belangrijk is dat de rechten slechts 
uitgeoefend kunnen worden door de (direct) betrokkene, en dat enkel voor de gegevens die de 
betrokkene aanbelangen. 
 
Dit kan: 
 

 aan de balie 

 per post:  
 Gemeente Assenede 
 Kasteelstraat 1-3 
 9960 Assenede 

 per e-mail: privacy@assenede.be 
 

 

Hoe dien ik een verzoek in? 
 
De vraag dient schriftelijk en gedagtekend te gebeuren. 
 

 door het bijvoegen van een kopie van de identiteitskaart (recto-verso maakt een verificatie 
van het RR nummer mogelijk). Deze kopie wordt na beëindiging van het verzoek vernietigd. 

 
Het specifieke recht dat de betrokkene wil doen gelden moet worden vermeld: 

 Recht van inzage (art. 15) 

 Recht op rectificatie (art. 16) 

 Recht op gegevenswissing (art. 17) 

 Recht op beperking van de verwerking (art. 18) 

 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20) 

 Recht van bezwaar (art. 21) 

 Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming (art. 22) 
 
En nadere precisering van het recht (welke informatie, welke verwerking) 
 
Indien het ‘inzage’ betreft kan de vorm van afleveren worden vermeld: 

 Elektronisch, waarbij het emailadres bij het verzoek wordt vermeld. 

 Op papier, af te halen aan de balie. Identificatie aan de balie verplicht. 

 Op papier, per post. Adres zoals vermeld in RR. Voor niet-rijksinwoners dient het adres in de 
aanvraag bijgesloten te zijn. 
 

Standaard zal informatie elektronisch worden afgeleverd indien het verzoek elektronisch is 
ingediend, op papier indien het verzoek op papier is ingediend (balie, post). 
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Stappenplan voor burgers 
 
Als je een recht wil laten gelden, dan moet je dit schriftelijk en gedagtekend doen. Het kan ook per e-
mail, per post of op een papier dat je afgeeft aan de balie. 
 
Wij hebben de volgende gegevens nodig: 

 Je naam 

 Een recto verso scan of kopie van je elektronische identiteitskaart 

 Welk recht je wil laten geleden 

 Op welke manier je de gegevens wil ontvangen: per post, op papier af te halen aan de balie, of 
elektronisch 

 
Om ervoor te zorgen dat de gegevens jou veilig bereiken, vragen we je dat je ze persoonlijk komt 
afhalen aan de balie en je hierbij je elektronische identiteitskaart voorlegt. Enkel wanneer je kiest 
voor verzending per post, is dit niet nodig. 


