
AANVRAAGFORMULIER RECHT OP GEGEVENSWISSING – ART.17 AVG 

 
U dient dit aanvraagformulier te bezorgen aan de functionaris voor gegevensbescherming van Az 

Damiaan (privacy@azdamiaan.be) met in bijlage een kopie van uw e-ID.  

1. Identiteit van de betrokkene: [in te vullen door aanvrager] 
 

Naam en voornaam:  ..................................................  ...................................................................................  

Adres:  .........................................................................................................................................................  

Postcode en gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Identiteit van de aanvrager: [in te vullen door de aanvrager, indien niet de betrokkene] 
 
Naam en voornaam:  ..................................................  ...................................................................................  

Adres:  .........................................................................................................................................................  

Postcode en gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:  .........................................................................................................................................  

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Vertrouwenspersoon:  

 
   Door de patiënt aangewezen: zie schriftelijke mandaat 
 

 Vertegenwoordiger 
 

o De ouder/voogd (de patiënt is minderjarig
1
) 

o De bewindvoerder over de persoon: zie beschikking tot aanstelling bewindvoerder
2
 

o De door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger: zie schriftelijk mandaat 
o De (informeel) door de wet aangewezen vertegenwoordiger 

 samenwonende echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner 
 meerderjarig kind 
 ouder 
 meerderjarige broer of zus  

  

 
 

  

                                                           
1 Conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een persoon slechts informatie opvragen 
wanneer dit eigen persoonsgegevens zijn. Op basis van deze regelgeving wordt een minderjarige beschouwd als een persoon jonger dan 16 
jaar. Deze leeftijdsgrens kan in Belgisch recht verlaagd worden tot 13 jaar.  
2 De vrederechter die een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de persoon beveelt, bepaalt de handelingen in verband 
met de persoon waarvoor de beschermde persoon onbekwaam is, en somt deze handelingen uitdrukkelijk op in zijn beschikking. 
Bij gebreke van aanwijzingen in de in het eerste lid bedoelde beschikking blijft de beschermde persoon bekwaam voor alle handelingen in 
verband met zijn persoon (bv. voor het uitoefenen van zijn patiëntenrechten). 
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3. Persoonsgegevens waarop u het recht van gegevenswissing wil uitoefenen 
 
Geef hier duidelijk aan over welke persoonsgegevens het gaat:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kruis aan op basis waarvan u wil dat we deze persoonsgegevens wissen 

 Az Damiaan heeft de gegevens niet langer nodig voor de vooraf bepaalde doeleinden (zorgverstrekking,          
administratie,…) 

 Ik trek mijn toestemming in voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens. 
 Ik maak bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden.  
 Az Damiaan verwerkt de gegevens niet op een rechtmatige manier zoals bepaald in de AVG. 
 Az Damiaan heeft de wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen 

[Verwijs hier naar de wetgeving die van toepassing is: ……….................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Az Damiaan heeft geen toestemming verkregen voor de verwerking van de persoonsgegevens van een kind 
jonger dan 16 jaar.  
 

 

Handtekening aanvrager      Datum: 


