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AANVRAAGFORMULIER VOOR HET WISSEN VAN 

PERSOONSGEGEVENS 
U hebt het recht om ons te verzoeken alle persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen onder wetten zoals de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("AVG”), de Braziliaanse Lei Geral De Proteão de 

Dados ("LGPD") of de California Consumer Privacy Act ("CCPA").  

We zullen ons best doen om snel en in ieder geval binnen één (1) maand te reageren, na het volgende:  

• Onze ontvangst van uw schriftelijk verzoek; of  

• Onze ontvangst van eventuele aanvullende informatie die we u kunnen vragen om ons in staat te stellen uw 

verzoek te behandelen, afhankelijk van welk van de twee het laatst plaatsvindt.  

De informatie die u via dit formulier verstrekt, zal alleen worden gebruikt voor het identificeren van de persoonsgegevens 

die u ons verzoekt te wissen en om op uw verzoek te kunnen reageren. U bent niet verplicht dit formulier in te vullen om 

een verzoek in te dienen, maar dit zal het voor ons gemakkelijker maken om uw verzoek snel te behandelen.  

DEEL 1: GEGEVENS VAN DE PERSOON DIE INFORMATIE VERZOEKT 
Volledige naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

DEEL 2: BENT U DE BETROKKENE?  
Vink de juiste cirkel aan en lees de instructies die daarop volgen.  

o JA: Ik ben de betrokkene. Ik heb een bewijs van mijn identiteit bijgevoegd (zie hieronder). (Ga naar Deel 4). 

o NEE: Ik handel namens de betrokkene. Ik heb de schriftelijke toestemming van de betrokkene en een bewijs van 

de identiteit van de betrokkene alsmede mijn eigen identiteitsbewijs bijgevoegd (zie hieronder). (Ga naar Deel 3). 

Om ervoor te zorgen dat we de gegevens van de juiste persoon wissen, vragen we u ons een bewijs van uw identiteit en 

van uw adres te verstrekken. Stuur ons een fotokopie of gescande afbeelding (stuur de originelen niet op) van één of 

beide van de volgende documenten:  

1) Identiteitsbewijs: 

a. Paspoort, rijbewijs met foto, nationale identiteitskaart, geboorteakte.  

2) Adresbewijs: 

a. Rekening van een energieleverancier, bankafschrift, creditcardafschrift (niet meer dan 3 maanden oud); 

huidige rijbewijs 

Als we er niet zeker van zijn dat u bent wie u beweert te zijn, behouden wij ons het recht voor om te weigeren uw 

verzoek in te willigen.  

  



 

 

W
e
 S

o
lv

e
 G

re
a
t 

C
h

a
ll
e
n

g
e
s.

 

DEEL 3: REDEN VOOR DE AANVRAAG OM PERSOONSGEGEVENS TE WISSEN 
Gezien het gevoelige karakter van het wissen van persoonsgegevens, zijn er bepaalde bepalingen van de 

privacywetgeving, zoals Artikel 17, Lid 1 van de AVG, die vereisen dat er aan enige voorwaarden wordt voldaan voordat 

een verzoek kan worden overwogen. Geef ons de reden waarom u verzoekt uw gegevens te wissen en voeg bij dit 

document eventuele bewijsstukken bij.  

Vink de juiste cirkel aan:  

o U vindt dat uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze oorspronkelijk 

hebben verzameld.  

o U stemt niet langer in met de verwerking van uw persoonsgegevens.  

o U maakt bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, uit hoofde van uw recht (in het bijzonder 

uw recht op grond van Artikel 21 van de AVG).  

o U vindt dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.  

o U vindt dat wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting van de EU of lidstaat die het wissen van uw 

persoonsgegevens vereist.  

o U bent minderjarig, u vertegenwoordigt een minderjarige of u was minderjarig ten tijde van de 

gegevensverwerking en u bent van mening dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt om u diensten van de 

informatiemaatschappij aan te bieden.  

DEEL 4: WELKE GEGEVENS WILT U PRECIES VERWIJDEREN?  
Beschrijf de gegevens die u wilt verwijderen. Verstrek alle relevante gegevens waarvan u denkt dat ze nuttig voor ons 

kunnen zijn om de betreffende gegevens te identificeren. Het kan handig zijn om de url op te geven voor elke link die u 

wilt verwijderen.  

               

               

Geef toelichting op de vraag waarom de gelinkte pagina over u of de persoon die u in dit formulier vertegenwoordigd 

gaat, in het geval dit niet al overduidelijk is.  

               

               

Houd er rekening mee dat, in bepaalde omstandigheden, wanneer het wissen van gegevens de vrijheid van 

meningsuiting nadelig zou beïnvloeden of in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting, het algemeen belang op het 

gebied van de volksgezondheid, het algemeen belang op het gebied van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of 

het opzetten van een rechtsverdediging of het uitoefenen van andere juridische claims zou verhinderen, kunnen we de 

door u verzochte gegevens mogelijk niet wissen1. In dergelijke gevallen wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en 

geven we u de volledige redenen voor dat besluit.  

Hoewel we in de meeste gevallen graag uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, behouden we ons niettemin het 

recht voor om2 een vergoeding in rekening te brengen of het verzoek te weigeren als we het "ongegrond of 

 

1 Overeenkomstig Artikel 17, Lid 3 van de AVG  
2 Overeenkomstig Artikel 12, Lid 5 van de AVG 



 

 

W
e
 S

o
lv

e
 G

re
a
t 

C
h

a
ll
e
n

g
e
s.

 

buitensporig” vinden. We zullen ons echter altijd inspannen om, indien mogelijk, uw verzoek tot het wissen van uw 

persoonsgegevens te behandelen.  

DEEL 5: VERKLARING 
Houd er rekening mee dat elke poging tot misleiding voorgelegd zal worden aan de bevoegde rechtbanken van de 

betreffende jurisdictie.  

Ik bevestig dat ik de voorwaarden met betrekking tot dit aanvraagformulier privacyrechten heb gelezen en begrepen en 

verklaar dat de informatie die in deze aanvraag aan Raven Industries, Inc. wordt verstrekt waar is. Ik begrijp dat het 

noodzakelijk is voor Raven Industries, Inc. om de identiteit van mij/de betrokkene te bevestigen en dat er mogelijk meer 

gedetailleerde informatie nodig is om de juiste persoonsgegevens te vinden.  

Ondertekend: …………………………………………………………………………………… Datum: …………………………………………….. 

Documenten die bij dit verzoek moeten worden bijgevoegd:  

• Bewijs van uw identiteit (zie Deel 2) 

• Bewijs van de identiteit van de betrokkene (indien dit niet dezelfde persoon als hierboven is) 

• Machtiging van de betrokkene om namens hem of haar op te treden (indien van toepassing) 

• Reden voor het wissen van gegevens (zie Deel 4) 

 


