Formulier inzage persoonsgegevens / verwijderingsverzoek van
Naam:

De wijze waarop u persoonsgegevens kunt opvragen die AWP P&C S.A. – Dutch Branch over u bewaart.
De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt het mogelijk dat u (als betrokkene) kunt vragen of wij uw persoonsgegevens
verwerken, en zo ja, dan kunt u om een kopie daarvan vragen, ook kunt u vragen hoelang wij deze gegevens bewaren; de identiteit van de ontvangers
van uw persoonsgegevens; de logica van automatische verwerking van persoonsgegevens en de gevolgen van profilering en andere informatie
over uw persoonsgegevens. U mag ons ook vragen persoonsgegevens te verwijderen, mits in overeenstemming met de daarvoor geldende
bewaartermijnen. Deze regeling staat onder het AVG bekend als het inzagerecht.
Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij om een identiteitsbewijs en voldoende informatie om de door u opgevraagde persoonsgegevens
te lokaliseren. Om uw recht uit te kunnen oefenen, vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en per e-mail retour te sturen. Voegt u alstublieft ook
een identiteitsbewijs toe waarop u het BSN-nummer en de foto zwart maakt. Vervolgens stuurt u dit naar:
AWP P&C S.A. – Dutch Branch
Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, The Netherlands
Email: privacy.nl@allianz.com
Wij zullen de ontvangst van uw aanvraag bevestigen en reageren (indien mogelijk) binnen een maand op uw verzoek.

Deel 1:
Persoon die de persoonsgegevens opvraagt (betrokkene)

Aanspreekvorm			

Dhr

Mevr

Mej

Anders

Achternaam			
Voornaam			
Adres			
Postcode			
Telefoon			
E-mail			
Geboortedatum			
Welk product neemt u bij ons af?
Polisnummer			

Deel 2:
Bewijs van Identiteit
Om uw identiteit vast te kunnen stellen, vragen wij u twee identiteitsbewijzen mee te sturen waarop duidelijk uw naam, geboortedatum en huidig adres vermeld
staan.
Voegt u alstublieft één van de volgende identiteitsbewijzen toe: paspoort, ID-kaart of rijbewijs, uittreksel geboortewijs of adoptie. Maakt u alstublieft de foto en
BSN nummer op uw identiteitsbewijs zwart.
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Deze maatregelen worden genomen om er zeker van te zijn dat wij de informatie alleen naar de betrokkene en niet naar een derde sturen. Indien geen van
bovenstaande documenten beschikbaar zijn, neem dan contact op met privacy.nl@allianz.com voor verder advies over geschikte identiteitsbewijzen.

Deel 3:
Verzoek om informatie
Om uw aanvraag zo spoedig en efficiënt mogelijk af te wikkelen, vragen wij u om uw aanvraag zo volledig mogelijk in te dienen.
Ik wil graag dat u:
Bevestigt of AWP P&C S.A. – Dutch Branch mijn persoonsgegevens verwerkt
Mij voorziet van een kopie van mijn persoonsgegevens
Mij voorziet van ondersteunend en verklarend materiaal met betrekking tot het onderstaande:
de doeleinden waarvoor mijn persoonsgegevens verwerkt worden
de categorieën persoonsgegevens welke worden verwerkt
de ontvangers of categorieën ontvangers van mijn persoonsgegevens
de voorgenomen bewaartermijn van mijn persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
mijn rechten tot rectificatie of verwijdering, beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen die verwerking en om een klacht in te dienen bij
de betreffende autoriteit
informatie over de herkomst van de persoonsgegevens (als deze niet rechtstreeks van mij afkomstig zijn)
iedere geautomatiseerde besluitvorming die juridische of soortgelijke gevolgen voor mij heeft, evenals de logica daarachter en de gevolgen van de
verwerking
indien mijn persoonsgegevens buiten Europa worden verwerkt; de veiligheidsmaatregelen die daarbij genomen worden
Mijn persoonsgegevens verwijderen in overeenstemming met bewaartermijnen
Ik wil u vragen in te gaan op mijn verzoek en mij te voorzien van de gevraagde informatie op de volgende wijze:

Post

Email

Indien mogelijk willen wij u vriendelijk verzoeken uw aanvraag te beperken tot een specifieke polis, dienst, afdeling, team, individu of incident. Om de
persoonsgegevens te snel mogelijk te kunnen lokaliseren, vragen wij u om ook tijdstippen, data, namen, type documenten, referenties of andere informatie mee
te sturen.

Indien nodig, ga verder op een nieuwe pagina.

Deel 4:
Bevestiging
, verklaar hierbij dat de op dit formulier verstrekte informatie correct is en dat ik de betrokkene ben op
Ik,
wiens naam op het formulier staat. Ik begrijp dat AWP P&C S.A. – Dutch Branch de identiteit moet vaststellen en dat er mogelijkerwijs contact met mij opgenomen
wordt om de locatie vast te stellen van de persoonsgegevens die ik opvraag. Ik begrijp dat mijn verzoek ongeldig is totdat alle gevraagde informatie is ontvangen
door AWP P&C S.A. – Dutch Branch. Ik begrijp ook dat hoewel verzoek kosteloos is, als ik opnieuw dezelfde informatie vraag of ongegronde of buitensporige
verzoeken maak, AWP P&C S.A. – Dutch Branch, mij een redelijk administratieve vergoeding in rekening kan brengen om mijn verzoek te verwerken.

Datum: 								

Belangrijk

Voeg uw identiteitsbewijs bij. Maak uw foto en
BSN-nummer zwart. Stuur dit vervolgens naar:
AWP P&C S.A. – Dutch Branch
Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, The Netherlands
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Of per mail:
privacy.nl@allianz.com

How can we help?

