Verzoek met betrekking tot persoonsgegevens
Met dit formulier kunt u inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens of een ander verzoek met
betrekking tot uw persoonsgegevens indienen.
Let op: om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, moeten wij uw identiteit vaststellen.
Hiervoor maken wij een afspraak met u, tenzij voorafgaand al blijkt dat uw verzoek kennelijk
ongegrond is. Als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, kunnen wij uw verzoek niet
afhandelen.
Meer informatie over het privacybeleid van PortShuttle Rotterdam B.V. en uw rechten in het
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in onze
privacyverklaring op onze website.
UW GEGEVENS TER AFHANDELING VAN UW VERZOEK (alle velden zijn verplicht om in
te vullen)
Achternaam

Voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Voorletters

Geboortedatum

PortShuttle Rotterdam B.V., Karel Doormanstraat 331-4, 3012 GH Rotterdam, Nederland, +31(0)10 312 5020
KVK:64000818, BTW: NL855482862B01, IBAN: NL88ABNA0532290259, BIC: ABNANL2A
www.portshuttle-rotterdam.com
Pagina 1|3

WAT IS UW VERZOEK AAN PORTSHUTTLE ROTTERDAM B.V.?
Kruis hieronder aan wat van toepassing is op uw verzoek. U kunt meerdere opties aankruisen.
Ik








wil graag:
Inzage in mijn persoonsgegevens (artikel 15 AVG)
Herstel (rectificatie) en aanvulling van mijn persoonsgegevens (artikel 16 AVG)
Mijn persoonsgegevens laten wissen (artikel 17 AVG)
Beperking van de verwerking van mijn persoonsgegevens (artikel 18 AVG)
Overdracht van mijn persoonsgegevens (artikel 20 AVG)
Bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens (artikel 21 AVG)
Een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering op basis van mijn
persoonsgegevens (artikel 22 AVG)

TOELICHTING OP UW VERZOEK
Licht hieronder uw verzoek toe. Kunt u bijvoorbeeld aangeven in welke context u contact heeft
gehad met PortShuttle Rotterdam B.V. of om welke (categorieën) gegevens het gaat?

WELKE PERIODE?
Het betreft verwerking van mijn persoonsgegevens in de achterliggende periode van: maanden
 6 maanden
 9 maanden
 1 jaar
 2 jaar
 3 jaar
 4 jaar
 5 jaar
Anders, namelijk (periode):
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ONDERTEKENING
Plaats

Datum

Handtekening

INDIENEN VAN UW VERZOEK
U kunt dit verzoek op de volgende manieren naar PortShuttle Rotterdam B.V. versturen.
•
Mail het ingevulde en ondertekende formulier als digitale bijlage naar info@portshuttlerotterdam.com met als onderwerp ‘AVG verzoek’.
•
Print het ingevulde formulier uit en stuur het per post naar:
PortShuttle Rotterdam B.V.
t.a.v. behandeling AVG verzoek
Karel Doormanstraat 331-4
3012 GH Rotterdam
WAT GEBEURT ER NU?
PortShuttle Rotterdam B.V. zal binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren. Deze
termijn kan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met maximaal twee
maanden worden verlengd. U ontvangt een kennisgeving van een eventuele verlenging.
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, moeten wij uw identiteit vaststellen. Hiervoor
maken wij een afspraak met u, tenzij voorafgaand al blijkt dat uw verzoek kennelijk ongegrond
is. Als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, kunnen wij uw verzoek niet afhandelen.
Hoogachtend,
PortShuttle Rotterdam B.V.
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