Verzoek tot verbetering van persoonsgegevens
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Departement Financiën en Begroting
DPO – Data Protection Office
Koning Albert II-laan 35 bus 61 - 1030 Brussel
E-mail: dpo_FB@fb.vlaanderen.be

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan u het Departement Financiën en Begroting verzoeken om uw persoonsgegevens te
verbeteren indien deze foutief of onvolledig zijn.
Hoe kan u verbetering van uw persoonsgegevens verzoeken?
Om te verzoeken dat uw persoonsgegevens verbeterd worden, bezorgt u dit formulier aan het Departement Financiën
en Begroting. Dit kan:
-

digitaal: u vervolledigt dit formulier, ondertekent het digitaal op een rechtsgeldige manier en mailt het samen met een
kopie van de eventuele bewijsstukken naar het mailadres dat bovenaan dit formulier vermeld is.

-

via de post: u vervolledigt dit formulier, ondertekent het met de hand, voegt een kopie van de voor- en achterkant van
uw identiteitskaart toe en verzendt alles samen met een kopie van eventuele bewijsstukken naar het adres dat
bovenaan dit formulier vermeld is.

Gegevens van de natuurlijke persoon waarvan u de persoonsgegevens wil verbeteren
1 Van wie wil u de persoonsgegevens verbeteren?
van mezelf. Ga naar vraag 3.
van een andere persoon, namelijk:
voor- en achternaam:
Rijksregisternummer:

2 Wat is uw relatie tot de persoon van wie u de persoonsgegevens wil verbeteren?
Voeg bij dit formulier een officieel bewijsstuk toe dat uw hoedanigheid bevestigt.
Ouder
Voogd
Bewindvoerder
andere, namelijk:

Gegevens voor de behandeling van de aanvraag
3 Gelieve hieronder uw verzoek tot verbetering toe te lichten. U dient hierbij duidelijk te maken welke
persoonsgegevens foutief of onvolledig zijn en hoe we deze kunnen corrigeren.

4 Hoe wil u gecontacteerd worden voor eventuele bijkomende vragen bij het onderzoek van uw aanvraag?
Kies minstens een van beide mogelijkheden.
via mail, op het mailadres:
via telefoon, op het nummer:

Bij te voegen bewijsstukken
5 Vul in hoeveel bijlagen u meestuurt.
Voeg bij dit formulier de bewijsstukken vermeld in vraag 2 en een kopie van de voor- en achterkant van uw
identiteitskaart als u dit formulier via post indient.
aantal meegestuurde bijlagen
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Ondertekening
6 Vul hier uw digitale handtekening in wanneer u het verzoek per email indient. Indien u het verzoek per post
indient, moet u dit formulier met de hand ondertekenen.

(digitale) handtekening
van de indiener:

Aavraag voor verbetering van persoonsgegevens - pagina 3 van 3

