FORMULIER PERSOONSGEGEVENS BIJ TNO
Rechten van betrokkenen
Met dit formulier kunt u uw privacyrechten uitoefenen op basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Meer informatie over deze rechten treft u aan op de privacystatement van
TNO.
UW PERSOONSGEGEVENS*
Voornaam

Voorletters

Achternaam

Adres

E-mailadres

Postcode/
plaats

Mobielnummer
In welke hoedanigheid bent u bij TNO bekend?**
☐

(ex)-medewerker, periode:

☐

stagiair, periode:

☐

Deelnemer aan TNOonderzoek, namelijk***:

☐

Anders, namelijk:

*Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om met u in contact te kunnen treden over uw verzoek. TNO vindt het belangrijk om uw verzoek
op een effectieve manier af te wikkelen zowel voor u als voor onze organisatie. TNO kan daarbij ook telefonisch contact met u opnemen
indien er vragen zijn ten aanzien van uw verzoek. Uw e-mailadres en telefoonnummer zijn tevens nodig om de gegevens veilig digitaal te
verzenden.
** Opdat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, dient u aan te geven in welke hoedanigheid u bij TNO bekend bent.
*** Indien u heeft deelgenomen aan TNO-onderzoek dan dient u aan te geven welk onderzoek dat betrof en in welke periode dit
onderzoek heeft plaatsgevonden.

VAN WELK RECHT WILT U GEBRUIK MAKEN?*
☐
Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens bij TNO (recht van inzage).

☐

Ik wil dat mijn gegevens worden gecorrigeerd (recht van rectificatie).

Geef hier aan om welke
gegevens het gaat en
wat de juiste gegevens
zijn.

☐

Ik wil dat mijn gegevens worden verwijderd (recht van vergetelheid).

Geef hier aan waarom
dit recht op uw
situatie van toepassing is.

☐
Ik wil de verwerking van mijn persoonsgegevens beperken (recht van beperking van de
verwerking).
Geef hier aan waarom
dit recht op uw
situatie van toepassing is.

☐

Ik maak bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens.

Geef hier aan waarom
dit recht op uw specifieke
persoonlijke situatie van
toepassing is.
☐
◯

Ik wil dat TNO mijn gegevens overdraagt aan: (recht van gegevensoverdracht).
mijzelf

◯

een ander, namelijk :

Geef hier aan waarom
dit recht op uw
situatie van toepassing is.
*U dient minstens één van de optie aan te kruisen. Wanneer bij de optie een tekstveld moet worden ingevuld, dient u uw verzoek te
motiveren.

EXTRA TOELICHTING
U kunt hieronder uw verzoek nader toelichten indien u dat wenst.

VERZENDING
U dient een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak voor de kopie van uw identiteitsbewijs gebruik van de
KopieID app van de Rijksoverheid.
Verstuur uw verzoek per post door het formulier in te vullen, te printen, te ondertekenen en tezamen met de kopie
van het identiteitsbewijs te sturen naar onderstaand adres. Maak op de kopie het BSN onleesbaar.
TNO
t.a.v. Afdeling Corporate Legal
Postbus 96800
2509 JE DEN HAAG
U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

Datum
Ondertekening

Plaats

