
Aanvraagformulier inzage persoonsgegevens

Gelieve de volgende informatie in verband met uw verzoek te verstrekken. U bent niet 
verplicht dit formulier te gebruiken maar het helpt Katun om snel en nauwkeurig op uw 
verzoek te reageren.  
Zie onze privacyverklaring voor meer informatie over uw rechten inzake 
gegevensbescherming.

Vul de onderstaande informatie in en stuur het per post of per e-mail naar de functionaris voor 
gegevensbescherming:

Laurie Young 
c/o Katun Corporation 
7760 France Avenue South  
Suite 340 
Minneapolis, MN 55435 USA 
Of e-mail: Laurie.young@katun.com

1. Gegevens van de aanvrager

Titel:__________________________________________________________________________________________________

Achternaam:___________________________________________________________________________________________

Voornaam:_____________________________________________________________________________________________

Adres:_________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

Telefoonnummer: ______________________________________________________________________________________

E-mailadres:____________________________________________________________________________________________

Verhouding tot Katun:__________________________________________________________________________________

2. Uw verzoek

Geef een beschrijving van de gegevens die u aanvraagt.  
We kunnen vaak sneller reageren als u meer gedetailleerde informatie verstrekt:

Periode voor de aanvraag van persoonsgegevens: (Houd er rekening mee dat we gegevens slechts bewaren gedurende de door de wet 
bepaalde maximaal toegestane periode)

________________________________________________________________________
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3. Bewijs van identiteit

Katun zal alleen informatie vrijgeven over de persoon die de aanvraag indient aan de in het verzoek 
genoemde persoon of zijn of haar bevoegde vertegenwoordiger. Om deze reden vraagt Katun naar 
het identiteitsbewijs van de persoon die in het verzoek wordt genoemd, alsook het identiteitsbewijs 
en bewijs van machtiging van een vertegenwoordiger. 

Stuur een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto en handtekening, 
samen met dit formulier, naar de functionaris voor gegevensbescherming. Als het verstrekken 
van dergelijke documenten problemen oplevert, neem dan contact op met de functionaris voor 
gegevensbescherming om alternatieven te bespreken.

Katun zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen indien Katun problemen ondervindt bij de 
bevestiging van uw identiteit.

4. Verbetering en verwijdering van gegevens 

Als u wenst dat Katun gegevens zou verbeteren of verwijderen naar aanleiding van ons antwoord 
op uw verzoek , neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. 

Verklaring

Ik, ___________________________, ben de hierboven genoemde betrokkene of zijn/haar gemachtigde 
vertegenwoordiger, en verzoek Katun, overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming van de EU, om mij de kopieën van alle persoonlijke gegevens zoals 
beschreven in hoofdstuk 1 te verstrekken.

Ik heb het gevraagde identiteitsbewijs bij dit verzoek gevoegd. 

Naam: _________________________________________________________________________________________

Handtekening: _________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________________________________________  (dag, maand, jaar)
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