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Verzoekschrift om Toegang van een
Betrokkene

Onder de General Data Protection Regulation (GDPR) heeft u het recht om toegang te krijgen
tot uw persoonlijke gegevens die worden bijgehouden door ondernemingen binnen de BMI
Group die handelen als gegevensbeheerders (d.w.z. diegenen die beslissingen maken over
waarom en hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt). Indien u deze informatie wilt
krijgen, dan moet u dit formulier voorleggen met bewijs van uw identiteit via e-mail aan
dsar@bmigroup.com of aan uw lokale HR team als u een bestaande werknemer bent.
Wij verwachten in de regel op uw verzoek te antwoorden binnen één maand na ontvangst van
een volledig ingevuld formulier, bewijs van identiteit en ontvangst van alle informatie die wij van
u hebben gevraagd om uw verzoek te verduidelijken. Als het verzoek dat u indient daarentegen
ingewikkeld is, dan kunnen wij deze tijdspanne verlengen en antwoorden binnen drie
maanden. Wij zullen u informeren als we de periode moeten verlengen.
Naam van degene die het verzoek indient (Betrokkene) en Contactgegevens
Wij zullen de informatie die u verstrekt via dit formulier alleen gebruiken om u en de
persoonlijke gegevens waartoe u toegang vraagt te identificeren, en om te antwoorden op uw
verzoek.

Achternaam
Voornaam/namen
Geboortedatum
Adres

E-mail
Telefoonnummer

Relatie met BMI Group
Gelieve het hokje hieronder aan te vinken dat van toepassing is op u, en verstrek de
gevraagde informatie.

Huidige
werknemer

Vermeld de naam van uw werkgever

Voormalige
werknemer

Vermeld de naam van de voormalige werkgever

Klant

Vermeld klantaccount nummers (indien gekend) of bevestig de naam van
leveranciers

Overig

Gelieve de relatie te benoemen

Opgevraagde informatie
Gelieve om ons te helpen uw verzoek te behandelen in het veld hieronder zoveel mogelijk
details mee te delen over de persoonlijke gegevens waartoe u toegang vraagt. Indien u
bijvoorbeeld een huidige of voormalige werknemer bent, dan vraagt u misschien om toegang
tot persoonlijke gegevens in verband met een specifiek voorval, zoals verslagen over promotie
of scholing, of als u een klant bent wilt u wellicht toegang krijgen tot informatie in verband met
uw aankoopgeschiedenis. Tot andere informatie die ons helpt om de zoekactie uit te voeren
behoren verwijzingen naar datums en het soort documenten dat u wilt doorzoeken.
Wij zullen contact met u opnemen voor aanvullende informatie als de omvang van uw verzoek
niet duidelijk is of als dit ons niet voldoende informatie biedt om een onderzoek uit te voeren.

Achternaam
Voornaam/namen
Geboortedatum
Adres

E-mail
Telefoonnummer
Gelieve u er bewust van te zijn dat GDPR erkent dat verzoeken om toegang van een
betrokkene een nadelige invloed kunnen hebben op de rechten van anderen, zoals personen
wier persoonlijke gegevens wij bijhouden en handelsgeheimen van een
onderneming. Wanneer wij reageren op uw verzoek, dan gebeurt dit op zo’n manier, dat zulke
rechten niet worden aangetast. Dit kan inhouden dat wij u uittreksels van informatie bezorgen
die uw persoonlijke gegevens bevatten, of documenten redigeren, als wij dit noodzakelijk
achten.
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Bewijs van de Identiteit van een Betrokkene
Wij vragen om bewijs van uw identiteit voordat wij kunnen antwoorden om uw vraag tot
toegang. Om ons te helpen uw identiteit vast te stellen moet u identificatie voorleggen die
duidelijk uw naam, geboortedatum en huidige adres vermeldt. Wij behouden ons het recht voor
om te weigeren in te gaan op uw verzoek als wij uw identiteit niet kunnen nagaan.
Wij aanvaarden een fotokopie of gescande afbeelding van een van de volgende documenten
als identiteitsbewijs: paspoort of identificatie aan de hand van een foto zoals een rijbewijs of het
nummer van een nationaal identificatiebewijs. Indien u uw naam heeft veranderd, gelieve dan
de relevante documenten te verstrekken die deze verandering staven. Gelieve ook een kopie
van een afschrift van een bank- of kredietkaart bij te voegen of de rekening van een nutsbedrijf
met uw huidige adres en gedateerd binnen de afgelopen drie maanden.
Indien u niet in het bezit bent van een van deze vormen van identificatie, gelieve dan contact
met ons op te nemen via dsar@bmigroup.com voor advies over andere aanvaardbare vormen
van identificatie.
Handtekening en Bevestiging
Ik bevestig dat de in dit formulier verstrekte informatie juist is en dat ik de persoon ben wiens
naam staat vermeld op dit formulier.
Ik begrijp dat BMI Group eventueel opnieuw met mij contact moet opnemen voor verdere
informatie, en dat mijn verzoek niet geldig zal zijn voordat BMI Group alle gevraagde informatie
heeft ontvangen om het verzoek te behandelen.

__________________________________
Handtekening
__________________________________
Datum
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