
Verzoek tot gegevenswissing (vergetelheid)  

 

Van:  
Naam     ………………………………………………  
Adres     ………………………………………………  
Postcode en woonplaats  ………………………………………………  
E-mail     ………………………………………………  
Locatie    ………………………………………………  

 
Aan:  
Naam     ………………………………………………  
Adres     ………………………………………………  
Postcode en plaats   ………………………………………………  
Datum    ………………………………………………  

 
 
Onderwerp: verzoek om persoonsgegevens te wissen  
 
Geachte heer, mevrouw,  

 
Uw organisatie verwerkt persoonsgegevens van mij. Met deze brief maak ik u om mijn gegevens te 

wissen. Het gaat om de volgende gegevens:  
Uw organisatie heeft mijn persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor u ze heeft  

o verzameld of waarvoor u ze verwerkt;  
o Ik heb eerder uitdrukkelijke toestemming gegeven aan uw organisatie voor het gebruik van 

mijn persoonsgegevens, maar ik trek die toestemming hierbij in;  

o Uw organisatie verwerkt mijn persoonsgegevens onrechtmatig (motiveer)  
 
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

o De wettelijke termijn voor het bewaren van mijn persoonsgegevens is overschreden;  

o U verwerkt persoonsgegevens van mijn kind die zijn verzameld via een app of website 

terwijl mijn kind jonger is dan 16 jaar.  

 
Met dit verzoek beroep ik mij op artikel 12 en 17 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 

Wat vraag ik aan u?  

Graag ontvang ik binnen een maand van u een schriftelijke reactie waarin u aangeeft of, en zo ja, 
in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Als u niet ingaat op mijn verzoek, vraag ik u de reden 
hiervoor aan mij uit te leggen.  
 
Wilt u de afhandelingtermijn verlengen?  
Ook dan verzoek ik u dit binnen een maand schriftelijk aan mij te berichten met vermelding van de 
reden voor verlenging.  

 
Voor de volledigheid sluit ik een kopie van mijn identiteitsbewijs bij deze brief. Op deze manier 
kunt u vaststellen dat ikzelf verzoek om mijn eigen gegevens.  
(Let op: zorg ervoor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw burgerservicenummer onleesbaar 
en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van 
KopieID gebruiken).  
 

 
Hoogachtend,  

 
Naam    ………………………………………  
 

 

Handtekening   ……………………………………………… 


