NDC mediagroep B.V.
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 394
8901 BD LEEUWARDEN

Onderwerp: Verzoek om inzage gegevens
Datum:

-

- 20

Beste heer, mevrouw,
Graag wil ik van u weten of u persoonsgegevens u van mij verwerkt. Als dat het geval is, vraag ik u mij binnen vier weken
na dagtekening een overzicht van deze gegevens te sturen. Ik verzoek u ook informatie te geven over het doel van de
verwerking(en) van mijn gegevens, de ontvangers van de gegevens en de herkomst van de gegevens.
De reden van mijn verzoek is het volgende:

(Het is niet verplicht om aan te geven wat de reden is van uw inzageverzoek. Maar als u aangeeft waarvoor u de gegevens wilt gebruiken
dan kunnen wij u wellicht beter van dienst zijn.)

Alleen als u zelf niet de betrokkene bent om wiens gegevens het gaat:
❍	Ik ben zelf niet de betrokkene, daarom stuur ik ook een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene mee met een
verklaring waaruit blijkt dat ik de wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde ben.
Ik geef met een vinkje aan hoe ik contact (gehad) heb met NDC mediagroep:
❍	Ik heb geadverteerd
❍	Ik ben bezorger van dagblad(en) geweest (van bezorgers weekbladen heeft NDC mediagroep geen persoonsgegevens)
❍	Ik heb een abonnement op dagblad (gehad)
❍	Ik heb een abonnement op nieuwsbrief (gehad) en/of heb meegedaan aan acties
❍	Ik ben op uw website(s) geregistreerd met mijn e-mailadres
❍	Ik ben medewerker van NDC mediagroep of ben dat geweest
❍	Ik ben freelancer bij NDC mediagroep of ben dat geweest
❍	Anders, namelijk:

Naam:
Straat:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Laatste 3 cijfers bankrekening:
Met vriendelijke groet,
Handtekening:
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