Aan
Per

: Techniek Nederland Verzekeringen
: mail / post

Plaats
Datum

:
:

Betreft

: Verzoek overdracht persoonsgegevens

Geachte heer/mevrouw,
Ik heb bij u de volgende verzekeringen afgesloten:
Naam verzekering

Polisnummer

1. Ik wens gebruik te maken van mijn in artikel 20 lid 2 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming opgenomen recht om alle persoonsgegevens waarover u in
relatie tot bovenstaand verzekering(en) en welke door mij aan u zijn verstrekt dan wel
welke u in het kader van de uitvoering van deze verzekering heeft verzameld in een
gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm over te dragen aan de onder 2
genoemde verwerkings-verantwoordelijke.
2. Ik verzoek u de onder 1 genoemde gegevens over te dragen aan:
Bedrijf
:
T.a.v.
:
Persoonlijk mailadres :
Postadres kantoor
:
3. Ik ga ervan uit dat u deze onder 1 genoemde gegevens per omgaand zult verstrekken
doch uiterlijk binnen een maand. Mocht u deze gegevens niet per omgaand kunnen
verstrekken dan verzoek ik u mij, teneinde mij in staat te stellen de schade die ik als
gevolg van deze vertraging ondervindt zo veel als mogelijk te beperken, mij schriftelijk te
berichten wat de oorzaak is van deze vertraging en aan te geven het moment waar de
gegevensverantwoordelijke genoemd onder 1, deze gegevens wel ontvangt.
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4. Zoals in artikel 11.2 van de AVG opgenomen mag u alleen weigeren aan dit verzoek
gehoor te geven indien u gerede twijfels heeft dat dit verzoek daadwerkelijk door mij is
gedaan. Hoewel ik geen reden zie waarom u hieraan in dit geval zou twijfelen verzoek ik
u in dat geval wel per direct na ontvangst van dit verzoek te starten met het verzamelen
van deze gegevens en mij in staat te stellen mij te identificeren.
Ik vertrouw op een correcte afwikkeling van dit verzoek.
Met vriendelijke groet,
Naam

:

Handtekening :

