
[Naam organisatie]
[t.a.v. naam afdeling/persoon]
[Adres]
[Postcode en plaats]1

[datum]

Geachte heer/mevrouw,

Met verwijzing naar artikel 12 en 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
beroep ik mij op mijn inzagerecht. Ik verzoek u de volgende informatie [optioneel: in relatie tot vul 
in [bijvoorbeeld ‘mijn Bonuskaart met nummer xxxx’ of ‘mijn My Vodafone account gekoppeld aan 
het e-mailadres mijn@email.nl’]]2, [schriftelijk per post / per e-mail / via mijn account] aan mij te 
verstrekken:

• of u mijn persoonsgegevens verwerkt, en zo ja, een volledig en duidelijk overzicht van:
◦ alle persoonsgegevens die u van mij verwerkt;
◦ voor welk doel of doeleinden u mijn persoonsgegevens verwerkt;
◦ aan wie u mijn persoonsgegevens heeft verstrekt of zal verstrekken, en indien dit naar 

een land buiten de EU/EER is, welke passende waarborgen u heeft getroffen in 
overeenstemming met artikel 46 AVG;

◦ de periode waarvoor mijn persoonsgegevens worden bewaard of de criteria die u 
toepast om die termijn te bepalen; 

◦ wat de herkomst is van de verzamelde persoonsgegevens; en
• of u geautomatiseerd besluiten neemt (inclusief profilering) op basis van mijn 

persoonsgegevens, en zo ja, een volledig en duidelijk overzicht van:
◦ nuttige en begrijpelijke informatie over de onderliggende logica op basis waarvan deze 

besluiten genomen worden; en
◦ het belang en de verwachte gevolgen van deze besluiten voor mij, inclusief hoe ik 

dergelijke besluiten kan aanvechten, welke maatregelen zijn getroffen om het risico op 
fouten te minimaliseren en hoe er rekening wordt gehouden met mijn belangen en 
rechten.  

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat u op grond van de AVG binnen een maand aan dit 
verzoek moet voldoen.

[Optioneel: Ik heb een kopie van mijn identiteitsbewijs als bijlage opgenomen zodat u mijn identiteit

kunt verifiëren.]

Met vriendelijke groet,

[naam]

[Indien per post: adres, postcode en woonplaats] 

1 Adressering is alleen nodig als het verzoek per post wordt verzonden. 
2 Specificeer in het kader van welke activiteit je inzage in je persoonsgegevens wil. Bijvoorbeeld in relatie 

tot je account van een online dienst of je klantenkaart van een bepaalde supermarkt. Vergeet dan niet 
om ook aan te geven hoe je in het kader van die activiteit geïdentificeerd kan worden. Bijvoorbeeld aan 
de hand van je accountnaam, e-mailadres, klantnummer, IP-adres; unieke identifier uit een cookie, etc.

mailto:mijn@email.nl

