Verzoek
Correctie of aanvulling van
persoonsgegevens
Dit formulier
Gebruik dit formulier als u hebt geconstateerd dat de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) gegevens verwerkt die onjuist of niet volledig zijn.

						1

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. de privacy officer
Kempkensberg 12, verdieping 8 N
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Uw gegevens
DUO gebruikt uw persoonsgegevens om u te identificeren in onze systemen. Het is niet verplicht om alle gegevens in te
vullen, maar als u te weinig gegevens invult kan uw verzoek mogelijk niet worden afgehandeld.
Achternaam (geboortenaam)

1.1 Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam															Overige voorletters

1.2 Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																	|								
Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
Straat en huisnummer

1.4 Adres

|																										
Postcode							Woonplaats

|									|
Land																	Telefoon*

|																	|
1.5 Burgerservicenummer
1.6 Wie doet dit verzoek?

n

						2

> Ga naar vraag 3
Iemand anders > Ga naar vraag 2

n Ikzelf

Gegevens vertegenwoordiger/gemachtigde
Stuur een verklaring mee waaruit blijkt dat u de wettelijk vertegenwoordiger of de gemachtigde bent van de bij vraag 1
genoemde persoon.
Achternaam (geboortenaam)

2.1 Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam															Overige voorletters

2.2 Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

						

|																	|								
Dag			Maand		Jaar

2.3 Geboortedatum

2651-001

2 van 2

Straat en huisnummer

2.4 Adres

|																										
Postcode							Woonplaats

|									|
Land																	Telefoon*

|																	|

						3
3.1	Ik vraag om:
	

Gegevens voor correctie of aanvulling

>

n Correctie van de volgende gegevens
Geef hier aan welke gegevens volgens u onjuist zijn en welke wijziging u wenst. Hebt u
meer ruimte nodig? Stuur dan een bijlage mee.

>

n Aanvulling van de gegevens
Geef hier aan welke gegevens volgens u onvolledig zijn en welke aanvulling u wenst. Hebt u meer
ruimte nodig? Stuur dan een bijlage mee.

						4

Ondertekening
Dag			Maand		Jaar							Plaats

4.1	Ik beroep me voor mijn
verzoek op artikel 12 en 16
van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Ik verzoek u binnen een maand
een schriftelijke reactie te geven
op dit verzoek.

		 |
Handtekening 				

|																											

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit
te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw persoonsgegevens
omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. In geval
van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen over dit verzoek. Mag DUO hierover contact met u opnemen? Vul dan uw telefoonnummer in.

