Aanvraagformulier recht op inzage
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Toshiba is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Toshiba het doel van, en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vaststelt.
Toshiba is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op
een transparante, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Toshiba TEC Netherlands Imaging Systems & Toshiba TEC Europe Retail Information Systems
Bezoekadres: Duwboot 31, 3991 CD Houten
Postadres: Postbus 535, 3990 GH Houten
Algemeen telefoonnummer: 030-6348 600
Faxnummer: 030-6348 601
Algemeen e-mailadres: info@toshibatec.nl
Website: https://www.toshibatec.nl/
Compliance officer
Naam: Kabo Drent
Telefoonnummer: 030-6348 646
E-mail: compliance@toshibatec.nl
Procedure:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft rechten aan betrokkenen waarvan de
persoonsgegevens worden verwerkt. Als u wilt weten welke persoonsgegevens door Toshiba worden
verwerkt, dan kunt u met dit formulier een verzoek indienen om uw recht op inzage uit te oefenen. Als
blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt u een verzoek indienen
om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen
tot het verwijderen van uw persoonsgegevens. Toshiba Tec zal dit verzoek respecteren en hier gehoor
aan geven tenzij wij de persoonsgegevens dienen te bewaren voor het nakomen van een wettelijke
verplichting. Betrokkenen hebben ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens, indien
technisch mogelijk, zal Toshiba – alleen op uw verzoek– de persoonsgegevens aan u verstrekken of
deze rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke verzenden.
Het eerste verzoek dat u indient bij Toshiba is kosteloos. Voor alle aanvragen die u hierna indient
rekenen wij een administratieve vergoeding, dit geldt ook als u meerdere aanvragen tegelijk indient.
Toshiba neemt alle verzoeken van betrokkenen in behandeling en u ontvangt doorgaans binnen 4 weken
het overzicht.

Aanvraagformulier recht op inzage
Met dit aanvraagformulier kunnen betrokken het recht op inzage uit oefenen en toegang krijgen tot hun
persoonsgegevens. Als u vragen heeft over dit aanvraagformulier dan kunt contact opnemen met de
compliance officer van Toshiba.
Persoonlijke gegevens (verplicht om in te vullen)

Voorletter(s).....................................................................................................................................................
Voornamen voluit ............................................................................................................................................
Voorvoegsel ....................................................................................................................................................
Geboortenaam ................................................................................................................................................
Geslacht

 Man

 Vrouw

Geboortedatum ...............................................................................................................................................

Huidig adres:
Straatnaam + Huisnummer .............................................................................................................................
Toevoeging .....................................................................................................................................................
Postcode + Woonplaats ..................................................................................................................................
Land ................................................................................................................................................................
E-mailadres .....................................................................................................................................................
Aanvullende informatie (verplicht om in te vullen)
Roepnaam .......................................................................................................................................................
Vorig adres:
Straatnaam + Huisnummer .............................................................................................................................
Toevoeging .....................................................................................................................................................
Postcode + Woonplaats ..................................................................................................................................
Land ................................................................................................................................................................
Telefoonnummer .............................................................................................................................................
Kopie van uw geldig identiteitsbewijs toevoegen
(verplicht, kruis aan welk type legitimatiebewijs u toevoegt)






Paspoort
Nederlandse identiteitskaart
ID-kaart of paspoort uit een EU-land
Nederlands vreemdelingendocument
Rijbewijs (voor- en achterkant)

Handtekening aanvrager (verplicht)

Aanvraagformulier recht op inzage
Instructies aanvraagformulier
1.

Vul het formulier volledig in. Schrijf in blokletters en gebruik een zwarte of blauwe pen.

2.

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Wij vragen om uw identiteitsbewijs om uw identiteit
te verifiëren en er zeker van te zijn dat alleen u de gegevens ontvangt. Wij verifiëren of uw
persoonsgegevens op uw identiteitsbewijs overeenkomen met het ingevulde aanvraagformulier.
U heeft het recht om uw Burgerservicenummer en pasfoto onleesbaar te maken op de kopie
identiteitsbewijs. Toshiba mag geen BSN nummers en pasfoto’s bewaren. Indien wij toch deze
gegevens ontvangen dan doen wij er niets mee.

3.

Stuur dit formulier en uw kopie identiteitsbewijs per post naar Toshiba TEC Netherlands, t.a.v.
Compliance, Postbus 535, 3990 GH Houten.

4.

U ontvangt het overzicht Recht op inzage binnen vier weken via de post of per e-mail. Bij een
onvolledige aanvraag ontvangt u per e-mail een bericht.
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