
Mediahuis Noord B.V.
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 394
8901 BD LEEUWARDEN
Of per e-mail: privacy@mediahuisnoord.nl

Onderwerp: Rechtenverzoek privacywetgeving

Datum:                           -                                      -  20            

Beste heer, mevrouw,

Graag wil ik dat u zo spoedig mogelijk (kies één optie):
  mijn persoonsgegevens uit uw systemen verwijdert voor zover dat wettelijk is toegestaan (recht op 

vergetelheid)
 mij laat weten welke persoonsgegevens u van mij verwerkt en welk profiel u van mij heeft (recht op inzage)
 mijn persoonsgegevens corrigeert omdat ze niet juist zijn in uw systemen (recht op rectificatie en aanvulling)
 mijn persoonsgegevens overdraagt aan genoemde partij hieronder (recht op dataportabiliteit)
  mijn persoonsgegevens niet meer verwerkt zoals ik bij de toelichting aangeef (recht om bezwaar te maken 

tegen de gegevensverwerking of recht op beperking van de verwerking)

Toelichting:

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 (met niet-noodza-

kelijke persoonsgegevens afgeschermd en het doel van deze verstrekking er op vermeld) 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 Mediahuis Noord (meerdere opties mogelijk):
  Ik heb ooit geadverteerd
  Ik heb een abonnement op dagblad of nieuwsblad (gehad)
  Ik heb een abonnement op nieuwsbrief (gehad) of heb meegedaan aan acties
  Ik ben op uw website(s) geregistreerd met mijn e-mailadres (het is voldoende om dan alleen uw naam en 

e-mailadres hieronder in te vullen)
  Ik ben medewerker van Mediahuis Noord geweest
  Ik ben freelancer bij Mediahuis Noord geweest
  Anders, namelijk: 

Naam: 
Straat: 
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Laatste 3 cijfers bankrekening: (ter controle) 

Met vriendelijke groet,
Handtekening: 
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