
Rechten van de betrokkene  
 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten die 
je kan uitoefenen. We geven hieronder een korte omschrijving van die rechten en onderaan de pagina 
vindt u een aanvraagformulier voor de uitoefening van uw rechten. 
 

 Recht van inzage in het kader van de verwerking van persoonsgegevens 
Op basis van dit recht kan je nagaan welke persoonsgegevens we van u verwerken (bv. naam, 
rijksregisternummer,…), met wie we deze persoonsgegevens delen en hoelang we de gegevens 
bewaren. 
 

 Recht op rectificatie 
Op basis van dit recht kan u een verbetering van uw persoonsgegevens aanvragen. 
Bijvoorbeeld: wanneer u verhuist, kan u uw adresgegevens laten aanpassen.  
 

 Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) 
U kan vragen om bepaalde persoonsgegevens te laten wissen, maar hou er steeds rekening 
mee dat we op basis van wettelijke bewaartermijnen gegevens voor een bepaalde tijd moeten 
bijhouden en deze dus niet zomaar kunnen wissen.  
 

 Recht op beperking van de verwerking 
U kan in het toestemmingsformulier bijvoorbeeld aanduiden dat u uw persoonsgegevens wil 
delen in het kader van een intakegesprek, maar achteraf niet wenst mee te werken aan een 
evaluatie van uw zorgtraject. Dit betekent dus dat we uw persoonsgegevens enkel voor 
welbepaalde doeleinden zullen gebruiken.  
 

 Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
Op basis van dit recht kun u uw persoonsgegevens, die u zélf hebt aangeleverd, in een 
gestructureerd formaat opvragen. Indien u dit wenst kan u vervolgens deze gegevens 
doorgeven aan een andere organisatie. 
 

 Recht van bezwaar 
U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerkingen van persoonsgegevens die 
we verwerken. Het recht van bezwaar wordt altijd eerst onderzocht, dus uitoefening van dit 
recht betekent niet automatisch dat het bezwaar aanvaardt wordt. U ontvangt hierover altijd 
feedback.  

 
Overige informatie 
 
Heeft u vragen rond de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de 
functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).  
  

mailto:privacy@azdamiaan.be


Aanvraagformulier uitoefening recht van betrokkene op basis van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

 

1. Identiteit van de patiënt (in te vullen door de aanvrager) 
 
Voornaam: ………………………………………………………….. Naam: …………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Identiteit van de aanvrager (in te vullen door de aanvrager, indien niet de patiënt) 
 
Voornaam: ………………………………………………………….. Naam: …………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Vertrouwenspersoon 

☐ Door de patiënt aangewezen: zie schriftelijk mandaat 
 
 Vertegenwoordiger 

o De ouder / voogd (de patiënt is minderjarig) 
o De bewindvoerder over de persoon: zie beschikking aanstelling bewindvoerder 
o De door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger 

☐ samenwonende echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner 

☐ meerderjarig kind 

☐ ouder 

☐ meerderjarige broer of zus 

☐ betrokken zorgverlener 

 

3. Recht dat de patiënt wenst uit te oefenen 

☐ Recht van inzage 

☐ Recht op rectificatie 

☐ Recht op gegevenwisseing 

☐ Recht op beperking van de verwerking 

☐ Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 

☐ Recht op bezwaar 
 
Motivatie en verduidelijking bij het recht dat wordt aangevraagd: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



Handtekening aanvrager:      Datum:  
 
 
 
 
 
 
 
Opgelet! Het aanvraagformulier wordt slechts behandeld als er een kopie van de e-ID van de patiënt 
is toegevoegd aan het aanvraagformulier.  


