Verzoek om inzage in verwerking van mijn persoonsgegevens
In welke persoonsgegevens kunt u inzage krijgen
- U kunt alleen inzage krijgen in de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen.
- De inzage betreft de volgende informatie:
a. de doeleinden van de verwerking
b. soort persoonsgegevens
c. aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven
d. zo mogelijk de opslagtermijn en de redenen voor die termijn
e. de bron van de persoonsgegevens die wij niet van u hebben ontvangen
f. of wij geautomatiseerde besluitvorming toepassen op grond van uw persoonsgegevens,
wat de gevolgen daarvan voor u kunnen zijn en in hoofdlijnen de manier waarop die
besluitvorming plaatsvindt.
Hoe kunt u uw verzoek om inzage indienen en inzage krijgen
- U kunt uw verzoek schriftelijk indienen bij:
College van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek
In dat geval krijgt u ons besluit op uw postadres. Als wij uw verzoek toekennen krijgt u het
verzoek om een afspraak te maken om op het gemeentehuis om de stukken in te zien en
eventueel een kopie te ontvangen. U moet dan een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.
- U kunt uw verzoek online indienen. Daarvoor heeft u DiGiD nodig. Ons formele besluit krijgt u
op uw postadres.
- Het is niet mogelijk om het verzoek om inzage via e-mail te laten verlopen. De reden is dat we
de veiligheid van het e-mail verkeer niet met iedereen kunnen waarborgen.
De afhandeling van uw verzoek om inzage
- Wij proberen uw verzoek binnen een maand af te handelen.
- Omdat de gemeente voor heel veel doeleinden persoonsgegevens verwerkt zal een maand
vaak niet genoeg zijn. Wij kunnen de termijn dan verlengen met twee maanden. Binnen een
maand stellen wij u daarvan op de hoogte.
- Als wij uw verzoek afwijzen dan informeren wij u daarover binnen een maand met de redenen
van de afwijzing. In dat geval bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente
op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een klacht in te dienen bij de Autoriteit
persoonsgegevens.
De kosten van een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens
- Een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens is gratis.
- In geval u heel vaak verzoeken doet zonder goede redenen daarvoor dan kunnen we uw
verzoek weigeren of er kosten voor in rekening brengen.

