Verstuur dit formulier naar:
Cernet
Hoogstraat 91
1781LG Den Helder

Aanvraagformulier Inzage Persoonsgegevens
Invullen met blokletters
JOUW
gegevens*

AANVULLENDE
(PERSOONS-)
GEGEVENS TER
VERIFICATIE *

Voornaam:
Achternaam:
Wij kunnen je inzageverzoek alleen in behandeling nemen als we hebben kunnen verifiëren wie je bent. Het is dus
noodzakelijk dat je een kopie van je geldige identiteitsbewijs meestuurt. We vragen je om je Burger Service Nummer en je
pasfoto op de kopie onherkenbaar te maken, deze gegevens zijn niet nodig om je verzoek uit te voeren.**

Ten behoeve van dit verificatieproces hebben we de volgende gegevens nodig:
Naam (telecommanager/contracthouder):
Telefoonnummer (telecommanager/contracthouder):
Mailadres (telecommanager/contracthouder):
Hierbij verzoek ik Cernet om inzage in mijn persoonsgegevens, betreffende de hieronder vermelde Cernet aansluiting *:
Cernet telefoonnummer:
Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen we je eerst ons privacy statement te lezen.
Beschrijf zo duidelijk mogelijk
a) welke informatie je wilt ontvangen,
b) over welke periode je de informatie wilt ontvangen en
c) waarom je de informatie wilt ontvangen.
Wij hebben jouw antwoorden op de vragen hierboven nodig om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen en je snel een antwoord te kunnen geven.
Gevraagde
gegevens *

periode*

reden*
We hebben je e-mailadres en je telefoonnummer nodig zodat we de door jou opgevraagde informatie op een veilige manier met je kunnen delen.
E-mail*

mobiele
telefoonnummer*
LET OP

Dit formulier kun je alleen gebruiken om je persoonsgegevens in te zien.
Op onze website vind je ons Privacy Statement waarin je kunt lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens
omgaan en waar we jouw persoons-gegevens voor gebruiken.

ondertekening

Handtekening*

Achternaam & voorletters*

Datum*

Plaats*

* Deze velden zijn verplicht in te vullen. Zonder een volledig ingevuld formulier zijn wij niet in staat je aanvraag in behandeling te nemen.
* Cernet moet kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van de
naam van een ander diens gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander erkend identiteitsbewijs.

