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Aanvraag tot opnemen, wijzigen of schrappen van gegevens uit het persoonlijk rijksregisterdossier

Persoonlijk afgeven
Meer info
bij GentinfoPunt AC Zuid of in een dienstencentrum

Openingsuren en bereikbaarheid
vindt u op www.stad.gent   

tel.: 09 210 10 10
informatieverwerking@stad.gent" informatieverwerking@stad.gent



Belangrijke informatie voor de invuller




Dit formulier is geldig sinds 24 augustus 2017.
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan je vragen om jouw contactgegevens in je persoonlijk rijksregisterdossier op te nemen, te wijzigen of te schrappen. 
Je kan dit ook  online doorgeven via https://mijndossier.rrn.fgov.be/" https://mijndossier.rrn.fgov.be/. Hiervoor heb je je identiteitskaart, pincode en een identiteitskaartlezer nodig.

Aanpassing rijksregisterdossier
Je wilt je contactgegevens
| Duid enkel één keuzevak aan.

☐ aanpassen.

☐ wijzigen.

☐ schrappen.
Vul je contactgegevens in.
| Enkel de contactgegevens die je invult zullen opgenomen, gewijzigd of geschrapt worden.

telefoonnummer:	
     

gsm:
     

e-mailadres:
     

fax:
     




Informatie over de aanvrager 
Vul jouw persoonlijke gegevens in.

voornaam:  
\[voornaam]\

achternaam:  
\[naam]\

straat en nummer/bus: 
\[straat]\ \[hsnr]\ \[busnr]\

postcode en gemeente: 
\[postnummer]\ GENT

Rijksregisternummer*:  
\[rijksregisternr]\
ǀ*Voorbeeld: 80.01.03-231.05. Je vindt je rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart.

Ondertekening 
Vul de onderstaande verklaring in.
Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.


Datum:

Handtekening:

      /       /     





\[voornaam]\ \[naam]\







Hoe gaat het nu verder met dit formulier?

De Dienst Burgerzaken controleert de gegevens op deze aanvraag. Als alles in orde is zal de dienst jouw contactgegevens opnemen, wijzigen of schrappen in je persoonlijk rijksregisterdossier.


Met respect voor jouw privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor jouw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?
Als je de gegevens invult, geef je ons toestemming om deze contactgegevens te laten opnemen in je persoonlijk rijksregisterdossier.  De in jouw persoonlijk Rijksregisterdossier opgenomen contactgegevens zullen toegankelijk zijn en zullen kunnen gebruikt worden door de instanties die gemachtigd zijn om daartoe toegang te hebben. We verwijderen jouw gegevens op het ogenblik dat je dit vraagt.

Uw rechten
Je hebt altijd  het recht om jouw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen of gegevens te wissen. 
Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via 09/210.10.10 of gentinfo@stad.gent Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Meer informatie over jouw rechten en privacy vindt je op stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/vragen-suggesties-en-meldingen/met-respect-voor-uw-privacy" www.stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/vragen-suggesties-en-meldingen/met-respect-voor-uw-privacy.

