
 
RECHTEN VAN BETROKKENEN 

INZAGEVERZOEK 

Geacht College van Bestuur van ,  

Met verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzoek ik u hierbij: 

Mij te informeren of u mijn persoonsgegevens verwerkt conform artikel 15 AVG1. Ik verzoek u, indien dit 
het geval is, inlichtingen te verstrekken over2: 

☐  Het doel van de verwerking(en); 
☐ Welke persoonsgegevens zijn opgeslagen; 
☐ De ontvangers hiervan (bij doorgifte aan 3e landen of internationale organisaties –

passende waarborgen);  
☐ De verwachte periode van opslag of de voorwaarden die deze termijn bepalen; 

 

Mijn gegevens (*) 

Naam en voorletters  

Geboortedatum  

Straat + huisnr.  

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer  

Student-/personeelsnummer (**) Studentnummer:  
Personeelsnummer:  

WUR-account (**)  

Organisatieonderdeel waar u 
relatie mee heeft/had (**) 

☐ Agrotechnology & Food 
Sciences Group 
☐ Animal Sciences Group  
☐ Environmental Sciences Group  
☐ Plant Sciences Group  
 

☐ Social Sciences Group  
☐ RIKILT 
☐ Concernstaf 
☐ Facility Services  

Ter vaststelling van mijn identiteit 
heb ik mij geïdentificeerd bij 
Wageningen University & Research 
met een geldig: (***) 

☐ Rijbewijs 
☐ Identiteitskaart 
☐ Paspoort 
 

Datum  

Handtekening  
 
 

 
(*) Deze informatie wordt u gevraagd om de door u verzochte informatie snel en zo volledig 

mogelijk te kunnen verstrekken dan wel aan te passen.  
(**)  Indien u een (voormalig) medewerker of (voormalig) student van WUR bent, wordt u verzocht 

deze gegevens in te vullen (indien deze gegevens (nog) bij u bekend zijn). 
(***)  In te vullen door WUR-medewerker voor controle identiteit: 

Controle identiteitsbewijs 
door: 

 

Paraaf akkoord identificatie  
 

 
 
 
In het kader van zorgvuldigheid, zal het dit ingediende verzoek voor een beroep op recht van 
betrokkene, door de WUR maximaal 1 jaar worden bewaard. 

                                                           
1 U kunt meer informatie vinden over de AVG op de website van WUR. 
2 U bent op grond van de wet niet gehouden hier een keuze te maken 

https://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit.htmhttps:/intranet.wur.nl/umbraco/nl/over-wur/beleid-regelingen/privacy-persoonsgegevens/


 
Procedure Betrokkenen woonachtig en werkzaam in Nederland 
Dit formulier dient u in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de AVG/GDPR desk van de 
bibliotheek van Wageningen University & Research, 2e verdieping van het Forum gebouw. U dient zich 
daar tevens te identificeren: 

Bezoekadres  Gebouw 102 Forum  
  AVG/GDPR Desk 

Droevendaalsesteeg 2  
6708 PB Wageningen 

 
 
Procedure Betrokkenen niet woonachtig en werkzaam in Nederland 
Uitzondering wordt enkel gemaakt voor betrokkenen die niet in Nederland woonachtig of werkzaam zijn. 
Het formulier kan dan, inclusief kopie identiteitsbewijs, gestuurd worden naar:  

Postadres  AVG/GDPR Desk 
  Postbus 9101 
  6700 HB Wageningen 
 
Uw identiteitsbewijs wordt vervolgens via een Live HD videogesprek gecontroleerd. 
N.B. verkeerd geadresseerd post wordt niet in behandeling genomen.  

 

 


	Naam en voorletters: 
	Geboortedatum: 
	Straat  huisnr: 
	Postcode  Woonplaats: 
	Telefoonnummer: 
	Social Sciences Group: Off
	RIKILT: Off
	Concernstaf: Off
	Facility Services: Off
	Rijbewijs: Off
	Identiteitskaart: Off
	Paspoort: Off
	Controle identiteitsbewijs door: 
	Paraaf akkoord identificatie: 
	juridische entiteit: [selecteer]
	Studentnummer: 
	Personeelsnummer: 
	WUR account: 
	Datum: 
	Handtekening: 
	Agrotechnology  Food: Off
	Animal Sciences Group: Off
	Environmental Sciences Group: Off
	Plant Sciences Group: Off
	Check1: Off
	Check2: Off
	Check3: Off
	Check4: Off


