Aanvraagformulier: recht op gegevenswissing (Artikel 17 AVG)
U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) diverse rechten als het
gaat om uw persoonsgegevens. Een van die rechten betreft het recht op gegevenswissing. Met dit
aanvraagformulier vraagt u VGGM om uw gegevens uit haar bestanden te wissen. Het wissen van uw
gegevens kan later niet meer ongedaan gemaakt worden. Ook kunnen we dan voortaan geen vragen
meer beantwoorden over de handelingen (zoals testen en vaccineren) die door ons bij u zijn
uitgevoerd.
 Belangrijk om te weten is dat door het wissen van uw gegevens het voor de GGD minder
goed mogelijk is om de verspreiding van het virus te monitoren of tegen te gaan.
 Daarnaast is het ook goed om te weten dat wij u wellicht niet verder kunnen informeren
over de voortgang van de datadiefstal onderzoek.

Welke gegevens heeft VGGM van mij nodig om mijn gegevens te kunnen wissen?
Het verzoek om gegevens te wissen moet voldoen aan de wettelijke eisen. Het verzoek moet altijd
schriftelijk zijn. Daarnaast moeten we de identiteit van u als verzoeker kunnen vaststellen, ook moet
duidelijk zijn welke persoonsgegevens u wilt laten wissen.
Waarom moet ik mijn gegevens invullen?
Voordat we uw persoonsgegevens kunnen wissen, moeten we uw identiteit vast stellen. Dit om te
voorkomen dat iemand anders uw gegevens laat wissen. Het is daarom noodzakelijk dat u dit
formulier invult, zodat we de gegevens uit dit verzoek kunnen vergelijken met de gegevens in ons
systeem, zodat we de juiste gegevens wissen.
Welke gegevens wilt u laten verwijderen?
Het is belangrijk dat u aangeeft om welke persoonsgegevens het gaat. VGGM levert immers
verschillende diensten. Om met uw verzoek aan de slag te kunnen gaan, verzoeken wij u, aan te
geven welke dienstverlening het betreft. Testen, vaccineren en/of bron- en contact onderzoek.
Hoe verloopt de afhandeling?
Nadat we uw verwijderingsverzoek hebben ontvangen nemen we dit in behandeling. We berichten u
zo snel mogelijk hierover. Vanwege complexe verzoeken of een veelheid aan verzoeken kan het iets
langer duren. Wij informeren u binnen een maand.
Versturen
Mail het ingevulde formulier naar: info@vggm.nl
Of verstuur de aanvraag per post:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Aanvraagformulier: recht op gegevenswissing (Artikel 17 AVG)
Uw persoonsgegevens
Voor- en achternaam:.…………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………
Email-adres:…………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:.……………………………………………………………………………………………………………….
Laatste drie cijfers BSN-nummer:
X X X X X X

Te verwijderen gegevens (graag aankruisen)
o
o
o
o

Testresultaten
Bron- en contact onderzoek
Vaccinatie corona
Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………….

Toelichting
Indien u een toelichting wenst te geven, kunt u dat hier invullen. (Dit is niet verplicht.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………….………………………………………………………..…….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum: ______________________

Handtekening: ______________________

Heeft u naar aanleiding van deze aanvraag nog tips of klachten, dan kunt u contact
opnemen via Tips, meldingen of klachten (vggm.nl)
Voor meer informatie over privacy kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is
het mogelijk hier een klacht in te dienen.

