
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR TOEGANG VAN BETROKKENEN 

Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679) (AVG) geeft u het recht om inzicht 
te krijgen tot uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Stantec. Hierbij heeft u het recht om; 
 

• bevestiging te krijgen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken,  
• informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en  
• een kopie te krijgen van de persoonlijke gegevens die wij verwerken, 
• verzoek te doen tot correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, 
• bezwaar te maken tegen bepaalde soorten gegevensverwerking en 
• een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit.  

 
We vragen u dit fomulier elektronisch via e-mail te versturen naar nederland@stantec.com. 
Indien u een volledig ingevuld formulier inclusief indentiteitsbewijs heeft ingediend, krijgt u binnen één maand na 
ontvangst een reactie op uw verzoek.  
 
1. Naam van de aanvrager (betrokkene) en contactgegevens 
 
Geef de informatie op van de betrokkene in de onderstaand formulier. (Als u dit verzoek namens de 
betrokkene indient, dient u uw naam en informatie ook op te geven onder III.) 
 
We gebruiken de informatie die u op dit formulier verstrekt alleen om u en de persoonsgegevens waartoe u om 
toegang vraagt te identificeren en om op uw verzoek te reageren. 
 
Voor- en achternaam: 
 

  
 

Thuisadres: 
 

  
 

Geboortedatum:   
 

Telefoonnummer:   
 

E-mailadres:   
 

 
 
2. Bewijs van de identiteit van de betrokkene 
 
We hebben een bewijs van uw identiteit nodig voordat we kunnen reageren op uw verzoek. 
 

a) Als u een huidige Stantec-medewerker bent en dit verzoek indient met uw Stantec-e-mailadres, kunnen we 
tijdens de normale kantooruren contact met u opnemen om uw identiteit te bevestigen.  

b) Als u geen Stantec-e-mailadres hebt, is het noodzakelijk uw identiteit vast te stellen door middel van een 
identificatie waar duidelijk uw naam en geboortedatum op staat. Wij accepteren een fotokopie of een 
gescande afbeelding van een paspoort, rijbewijs, nationale identificatiekaart, of geboorte- of adoptiecertificaat.  

 



 

We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen, uw aanvraag te bevestigen en om u 
de persoonlijke gegevens te verstrekken die wij bewaren. We behouden ons het recht uw verzoek te weigeren als we 
u niet kunnen identificeren. 
                                                                                                                                        
3. Verzoeken die namens een betrokkene worden ingediend 
 
Vul dit gedeelte van het formulier in met uw naam en contactgegevens als u namens de betrokkene handelt. 
 
Voor- en achternaam: 
 

  
 

Thuisadres: 
 

  
 

Geboortedatum:   
 

Telefoonnummer:   
 

E-mailadres:   
 

 
Wij accepteren een fotokopie of een gescande afbeelding van een van de volgende gegevens als bewijs van uw 
identiteit: 

• paspoort of identiteitsbewijs zoals een rijbewijs, nationale identiteitskaart of geboorte- of adoptiecertificaat. 
 
We hebben ook een bewijs van de identiteit van de betrokkene nodig voordat we op het verzoek kunnen reageren. 
Om ons te helpen de identiteit van de betrokkene vast te stellen, moet u een identificatie verstrekken die de naam, 
geboortedatum en het huidige adres van de betrokkene duidelijk weergeeft.  
Wij accepteren een fotokopie of een gescande afbeelding van een van de volgende documtent als bewijs van 
identiteit:  

• Paspoort of foto identificatie, zoals een rijbewijs, nationale identificatienummer, of geboorte of adoptie 
certificaat. 

 
Wij aanvaarden een kopie van het volgende als bewijs van uw wettelijke bevoegdheid om namens de betrokkene op 
te treden: 

• een schriftelijke toestemming ondertekend door de betrokkene of een gewaarmerkte kopie van een volmacht 
 
We kunnen u om aanvullende informatie vragen om de identiteit van de betrokkene te bevestigen. We behouden ons 
het recht voor om uw verzoek te weigeren als we de betrokkene niet kunnen identificeren of uw wettelijke 
bevoegdheid niet kunnen verifiëren om namens de betrokkene te handelen.                                                                            
  



 

4. Gevraagde informatie 
 
Om uw verzoek zo snel en efficiënt mogelijk te verwerken, is het belangrijk dat u zoveel mogelijk details verstrekt 
over de persoonsgegevens waar u inzicht in wilt. Vermeld tijdskaders, datums, namen, soorten documenten, 
bestandsnummers of andere informatie om ons te helpen uw persoonlijke gegevens te vinden. 
 
U wilt bijvoorbeeld graag inzicht in uw persoonsgegevens welke verwerkt zijn in;  

• Arbeidsadministratie of personeelsdossiers. 
• Persoonsgegevens in het bezit van de HR-afdeling of een bepaalde bedrijfsfunctie. 
• E-mail of andere elektronische communicatie (geef de geschatte data en tijden op). 
• Correspondentie tussen [NAAM] en [NAAM] tussen [DATUM] en [DATUM]. 

 
We nemen contact met u op voor aanvullende informatie als de reikwijdte van uw verzoek onduidelijk is of 
onvoldoende informatie biedt om een zoekopdracht uit te voeren (bijvoorbeeld als u "alle informatie over mij" 
opvraagt).  
 
We beginnen met het verwerken van uw toegangsverzoek zodra we uw identiteit hebben geverifieerd en beschikken 
over alle informatie die we nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te vinden. 
 
In antwoord op uw verzoek verstrekken wij u de informatie die vereist is in artikel 15 van de AVG, inclusief informatie 
over: 

• De doeleinden van de verwerking 
• Categorieën van verwerkte persoonsgegevens 
• Ontvangers die persoonsgegevens van ons ontvangen 
• Hoe lang we de persoonsgegevens opslaan, of de criteria die we gebruiken om bewaartermijnen te bepalen 
• Informatie over de bron van de persoonsgegevens als we deze niet rechtstreeks van u verzamelen 
• Uw recht op verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens 
• Uw recht op bezwaar maken 

 
Als de informatie die u aanvraagt persoonlijke gegevens over een derde partij onthult, zullen we de toestemming van 
die persoon vragen voordat we op uw verzoek reageren, of we zullen de persoonlijke gegevens van derden 
verwijderen voordat we reageren. Als we u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens omdat 
openbaarmaking de rechten en vrijheden van derden zou schenden, zullen we u op de hoogte stellen van deze 
beslissing. 
 
De toepasselijke wetgeving kan ons toestaan of verplichten om u geen toegang te verlenen tot sommige of alle 
persoonsgegevens die wij over u hebben, of we kunnen uw persoonsgegevens hebben vernietigd, gewist of 
anoniem gemaakt hebben in overeenstemming met onze verplichtingen voor het bewaren van gegevens. Als we u 
geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens, zullen we u op de hoogte stellen van de redenen waarom, 
onder voorbehoud van wettelijke beperkingen. 
  



 

5. Handtekening en bevestiging 
 
Ik, 
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Ik begrijp dat: (1) Stantec mijn 
indentiteit moet controleren en het nodig kan zijn om contact te zoeken voor meer informatie; (2) Mijn verzoek is pas 
geldig als Stantec alle benodigde informatie in bezit heeft om het verzoek te verwerken; en (3) Ik heb recht op één 
kopie van de persoonsgegevens die ik heb opgevraagd, en erken dat Stantec voor verdere kopieën die ik vraag een 
redelijke vergoeding kan vragen op basis van administratieve kosten. 
 
 
__________________________________ 
Handtekening 
 
 
__________________________________ 
Datum 
 
 

6. Handtekening van gemachtigde personen 
 
Ik, 
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________ Ik begrijp dat Stantec mijn identiteit en mijn wettelijke 
bevoegdheid moet controleren om namens de betrokkene op te treden en mogelijk aanvullende verificatiegegevens 
vraagt. 
 
 
__________________________________ 
Handtekening 
 
 
___________________________________ 
Datum 
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