BEZWAARFORMULIER

Naam betrokkene
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres
Dossiernummer
Datum
Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen (SVH),
Op basis van de artikel 15 lid 1 onder e) en artikel 21 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) maak ik bezwaar tegen de verwerking van mij betreffende
persoonsgegevens door SVH.
Indien SVH mij betreffende persoonsgegevens verwerkt:
1. omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan haar is
opgedragen (artikel 6 lid 1 onder e) AVG) en/ of
2. omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
haar of van een derde (artikel 6 lid 1 onder f) AVG),
heb ik het recht hiertegen bezwaar te maken vanwege met mijn specifieke situatie
verband houdende redenen.
Ik maak bezwaar omdat:

 Ik overleg een kopie van mijn identiteitsbewijs zodat SVH mijn identiteit kan verifiëren.
Ik verzoek SVH aan mij de ontvangst van dit bezwaar te bevestigen.
Met vriendelijke groet,

__________________________________
Naam

____________________________
handtekening

BEZWAARFORMULIER

In te vullen door het privacyteam van SVH
Bezwaar ontvangen d.d.
Status:
o positieve verificatie
o geen verificatie van betrokkene mogelijk
Bezwaar behandeld en de verwerking van persoonsgegevens gestaakt d.d.
Bezwaar behandeld d.d.
maar afgewezen omdat:
o SVH verwerkt de persoonsgegevens op grond van door SVH nader te verklaren
dwingende gerechtvaardigde gronden (artikel 21 lid 1 AVG) en deze wegen zwaarder
dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkene:
o SVH heeft de persoonsgegeven verwerkt voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering (artikel 21 lid 1 AVG)
o de verwerking van de persoonsgegevens door SVH is noodzakelijk voor de uitvoering
van een taak van algemeen belang (artikel 21 lid 6 AVG);
o SVH verwerkt de persoonsgegevens in verband met een in het Unierecht of
lidstatelijke recht op haar van toepassing zijnde bepaling (artikel 23 lid 1 AVG) op
voorwaarde dat de beperking van de mogelijkheid tot het maken van bezwaar door
betrokkene de wezenlijke inhoud van de grondrechten en fundamentele vrijheden van
betrokkene onverlet laat en in een democratische samenleving een noodzakelijke en
evenredige maatregel is ter waarborging van:
a) de nationale veiligheid;
b) landsverdediging;
c) de openbare veiligheid;
d) de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de
voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;
e) andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een
lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de Unie of
van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale
aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid;
f) de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke
procedures;
g) de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van
de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen;
h) een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al
is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag in de punten a) tot en
met e) en punt g) bedoelde gevallen;
i) de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
j) de inning van civielrechtelijke vorderingen

