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Formulier verzoek tot overdragen persoonsgegevens 
(dataportabiliteit) 
 
Rechten van betrokkenen – Verzoek tot overdragen persoonsgegevens 
(dataportabiliteit) 
 
WijZijn Traverse Groep 
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming 
Jacob Obrechtlaan 5 
4611 AP Bergen op Zoom 
0164 - 237056 
privacy@wijzijntraversegroep.nl 
 
Uw gegevens 

Naam:    ________________________________________________________ 
 

Adres:               _______________________________________________Nr.: ______ 
 

Postcode:   ______________________ Woonplaats: _______________________ 

Geboortedatum: ______________________  (alleen van toepassing als u cliënt bent) 
 

Telefoonnummer:  ______________________ E-mailadres: _______________________ 

 

Details 

Bent u de betrokkene? De betrokkene is de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. 

□ Ja, ik ben de betrokkene. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of 
ID-kaart) als bijlage mee. 

□ Nee, ik handel namens de betrokkene en heb hiervoor uitdrukkelijke toestemming of ben 
de wettelijke vertegenwoordiger. Stuur een kopie van uw volmacht / bewijs van uw 
vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of 
ID-kaart) als bijlage mee. 

Indien u handelt als gevolmachtigde, vul dan hieronder de gegevens van de betrokkene in: 

Naam:    ________________________________________________________ 
 

Adres:             ________________________________________________Nr.: _____ 
 

Postcode:   ______________________ Woonplaats: _______________________ 

 



 

  

Geboortedatum: ----------------------------------- 
 

Telefoonnummer:  ______________________ E-mailadres: ______________________ 

 
Uw verzoek 

Via dit formulier verzoekt u ons om uw persoonsgegevens over te dragen aan: 

□ Mijzelf 

□ Derde partij  
 
Naam organisatie: ______________________________ 
 
Contactpersoon: _______________________________ 
 
Telefoonnummer: __________________ E-mailadres: ____________________ 

 
 

Op welke persoonsgegevens heeft uw verzoek 
betrekking? 

 
 
 
 
 

Wanneer u de gegevens aan ons heeft verstrekt, 
kunt u dan aangeven wanneer u deze gegevens 
aan ons heeft verstrekt? 

 
 
 
 
 
 

Als u uw verzoek wilt beperken tot een bepaald 
tijdvak of bepaalde categorieën, geef dat dan hier 
aan. 

 
 
 
 
 
 

Neem hier andere relevante informatie op die ons 
zou kunnen helpen bij het verwerken van uw 
verzoek. 

 
 
 
 
 
 

(bij ruimtegebrek graag een pagina als bijlage toevoegen)  
 
Toelichting 

Nadat wij dit ingevulde formulier ontvangen hebben, nemen wij uw verzoek in behandeling. Indien 
nodig dan zal de Functionaris Gegevensbescherming nog contact met u opnemen voor 
aanvullende informatie. U ontvangt in ieder geval binnen één maand een reactie van ons. 
Afhankelijk van de complexiteit van uw aanvraag kunnen wij de reactietermijn met twee maanden 
verlengen. Hierover wordt u in ieder geval binnen één maand door ons geïnformeerd. Houd 
rekening met het volgende: 
 



 

  

• Het recht op gegevensoverdracht is alleen van toepassing is op persoonsgegevens die door 
betrokkene aan WijZijn Traverse Groep zijn verstrekt persoonsgegevens en die via 
geautomatiseerde processen worden verwerkt. 
 

• Aan uw verzoek tot rechtstreekse overdracht naar een derde partij kan alleen voldaan 
worden wanneer dit technisch mogelijk is.  

 
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar 
via telefoonnummer 0164 - 237056 of per e-mail: privacy@wijzijntraversegroep.nl.  
 
Wij adviseren u om een kopie van dit formulier en de bijlagen te bewaren voor uw eigen 
administratie. 
 
 
 
Ondergetekende heeft zich gelegitimeerd met een geldig legitimatiebewijs (kopie bijvoegen*) en 
verklaart op de hoogte te zijn van bovenstaande toelichting. 
 
Datum: _____________________   Plaats: _________________________ 
 
 
Handtekening: ____________________ 
 
 
U kunt dit formulier ingevuld en met een kopie van uw legitimatie- en 
vertegenwoordigingsbevoegdheidsbewijs per post versturen of naar ons mailen, 
privacy@wijzijntraversegroep.nl. De kopie van uw legitimatiebewijs wordt na controle van uw identiteit 
direct door ons vernietigd en niet bewaard. Zonder het meesturen van een kopie van uw legitimatie- en 
vertegenwoordigingsbevoegdheidsbewijs kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Graag 
wijzen wij u erop dat u het formulier ook kunt afgeven aan uw contactpersoon, deze zal uw identiteit dan 
controleren en het formulier intern doorsturen.  
 
 

*Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maakt u zo: 
• Scherm de foto in de kopie af. 
• Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. 
• Schrijf in de kopie dat het een kopie is. 
• Schrijf in de kopie voor welke organisatie de kopie bedoeld is. 
• Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-
identiteitsbewijs.  

 
Controle legitimatiebewijs (dit deel wordt ingevuld door WijZijn Traverse Groep) 

 
Document: paspoort / identiteitsbewijs (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Documentnummer: _____________________________ 
 
Geldig tot: ___________________ 
 
Naam medewerker: ___________________________ Paraaf medewerker: ________________ 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs


 

  

 
 
Verwerking verzoek (dit deel wordt ingevuld door WijZijn Traverse Groep) 

 
Datum ontvangst aanvraag: ______________________ 

 
Datum overdracht gegevens: _____________________ 
 
Naam medewerker: _____________________________ Paraaf medewerker: ______________ 
 

 


