Verzoek tot inzage, wijziging of verwijderen persoonlijke gegevens
Om te kunnen voldoen aan een verzoek om persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen
of te verwijderen dien je dit formulier in te vullen. Dit dient vergezeld te worden met
een kopie van een geldig legitimatiebewijs, opdat wij de identiteit van de aanvrager
kunnen controleren.
Vul onderstaand formulier in en zend dit via de e-mail naar privacy@warmgarant.nl.
Warmgarant zal dan haar best doen om tot 1 maand na de aanvraag de persoonlijke
gegevens, inclusief de persoonlijke gegevens die in dit document staan, inzage te
verstrekken, te wijzigen of te verwijderen.
Persoonlijke gegevens
Vul jouw persoonlijke gegevens in. Ook als je de aanvraag doet in naam van iemand
anders die jij mag vertegenwoordigen. Wanneer dit laatste het geval is dan dien je hier
wettelijk toe gemachtigd te zijn.
Voornaam
Achternaam
Email adres
Telefoonnummer

Ik dien dit formulier in voor:
Wanneer je dit formulier voor iemand anders indient, dan dien je de connectie tot die
persoon duidelijk te maken. In dat geval kunnen wij vragen om extra documentatie
omtrent de wettelijke grondslag.
Mijzelf
Familielid
Bewindvoerder
Anders, namelijk:

Omschrijf de wettelijke connectie met de persoon waarvoor jij de aanvraag indient:
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Voeg een kopie van een identificatiebewijs toe zodat wij de identiteit van de
aanvrager kunnen controleren.
Om de persoonlijke gegevens die wij in beheer hebben te beschermen vragen wij om
een identificatiebewijs. Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is voldoende. Let erop
dat je op de kopie schrijft dat het een kopie is, en dat je bepaalde identiteitsnummers
onzichtbaar mag maken. Zo lang wij op basis van de kopie maar kunnen verifiëren dat
het geen frauduleuze aanvraag betreft. Zodra de aanvraag is behandeld zullen wij de
kopie van het identiteitsbewijs, evenals deze aanvraag vernietigen, tenzij de wet ons
anders voorschrijft.
Verklaring
Ik ga ermee akkoord dat onderstaande informatie op de volgende wijze mag
worden verwerkt:
Warmgarant gebruikt de informatie die in dit formulier aan ons is verstrekt, inclusief e-mail,
andere identificatie informatie, en andere informatie die tijdens de behandeling van deze
aanvraag wordt verstrekt, om de aanvraag te behandelen en af te handelen zoals de wet dit
voorschrijft.
Ik verklaar dat de bovenstaande informatie naar waarheid is ingevuld en dat ik
gemachtigd ben om deze aanvraag te doen.
Ik begrijp dat Warmgarant deze aanvraag niet kan behandelen wanneer deze
aanvraag onvolledig is ingevuld.
Handtekening
Datum
Handtekening

Warmgarant – Weesperstraat 118-z – 1112AP – Diemen – 085 401 22 33

