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Naam betrokkene  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

E-mailadres  

Dossiernummer  

 

Datum  

 
SVH Gerechtsdeurwaarders, 
 
Op basis van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil ik 
graag dat SVH Gechtsdeurwaarders de door haar verwerkte persoonsgegevens die mij 
betreffen verwijdert.  
Ik heb het recht SVH Gechtsdeurwaarders hierom te vragen op basis van één of meer van 
de in artikel 17 genoemde reden(en). Ik zet vinkjes vóór de hierna genoemde reden(en) op 
basis waarvan ik  SVH Gechtsdeurwaarders om de verwijdering van mijn gegevens vraag. 
 
Minimaal één reden, desgewenst meerdere redenen aanvinken aub! 
o SVH Gechtsdeurwaarders heeft mijn persoonsgegevens niet langer nodig voor de 

doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; 
o Ik trek mijn eerdere aan SVH Gechtsdeurwaarders gegeven toestemming, waarop de 

verwerking overeenkomstig de artikelen 6 lid 1 onder a) en/of 9 lid 2 onder a) AVG rust, 
in én er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking door SVH Gechtsdeurwaarders; 

o Ik maak bezwaar tegen de verwerking door SVH Gechtsdeurwaarders van mijn 
persoonsgegevens. Ik overleg een kopie van het door mij ingevulde bezwaarformulier (te 
vinden op de site van SVH Gechtsdeurwaarders) én er zijn geen zwaarwegendere 
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van mijn persoonsgegevens 
door SVH Gechtsdeurwaarders; 

o SVH Gechtsdeurwaarders heeft mijn persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt want er 
is niet voldaan aan tenminste één van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 6 AVG; 

o Mijn persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een in het 
Unierecht of lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op SVH 
Gechtsdeurwaarders rust. Het recht waarop ik mij beroep is het 
volgende___________________________________ 

 
 Ik overleg een kopie van mijn identiteitsbewijs zodat SVH Gechtsdeurwaarders mijn 

identiteit kan verifiëren.  
 
Ik verzoek SVH Gechtsdeurwaarders aan mij te bevestigen dat zij de door haar verwerkte 
persoonsgegevens die mij betreffen heeft gewist.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
__________________________________  ____________________________ 
Naam handtekening 
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In te vullen door het privacyteam van SVH Gerechtsdeurwaarders. 
 
Vergeet-mij-verzoek ontvangen d.d.  
 
Status: 
o positieve verificatie  
o geen verificatie van betrokkene mogelijk 

 
Vergeet-mij-verzoek behandeld en ingewilligd d.d. 
 
Vergeet-mij-verzoek behandeld d.d.   maar afgewezen omdat: 
o de door SVH Gechtsdeurwaarders verwerkte persoonsgegevens nodig zijn voor het 

uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie (artikel 17 lid3 onder 
a) AVG); 

o SVH Gechtsdeurwaarders de persoonsgegevens heeft verwerkt (artikel 17 lid 3 onder b) 
AVG):  
 in verband met een in het Unierecht of lidstatelijke recht op haar rustende 

verwerkingsverplichting; 
 voor het vervullen van een taak van algemeen belang; 
 voor het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan haar is verleend; 

o SVH Gechtsdeurwaarders heeft de persoonsgegevens verwerkt voor de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (artikel 17 lid 3 onder e) AVG) 

 


