
 
Contactformulier privacy 
 
Naam:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres: 
 
Toelichting vooraf: 

• Stichting Wonen Delden behoudt zich het recht voor om niet aan een verzoek tot 
uitoefening van rechten van betrokkene(n) mee te werken indien dit in strijd is met een 
overeenkomst, een wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, vitaal belang of publieke 
taak.  

• Toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.  

• Stichting Wonen Delden beantwoordt een verzoek tot uitoefening van rechten binnen vier 
werkweken na ontvangst van het verzoek.  

• Het helpt om voorafgaande aan het invullen van het formulier, ons privacy beleid en de 
privacyverklaring na te lezen.  

• Wordt uw verzoek hieronder niet genoemd, stuur uw vraag dan naar 
privacy@wonendelden.nl. 

 

 
Ik wil gebruik maken van mijn privacy rechten (kruis in de eerste kolom aan welk recht): 
 

 Soort Privacy recht Toelichting 

 Het recht van inzage 
 

Ik wil weten welke persoonsgegevens Stichting 
Wonen Delden van mij verwerkt. 
 

 Het recht van correctie 
 

Ik wil de persoonsgegevens die Stichting Wonen 
Delden van mij verwerkt aanpassen, omdat die 
niet juist zijn. Het gaat om de volgende 
persoonsgegevens (vul hierin om welke gegevens 
het gaat): 
 

 Het recht van verwijdering (gegevens 
wissen) 
 

LET OP: er zijn een aantal uitzondering op het 
recht van verwijdering, zoals onze plicht om 
bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere 
accountantscontrole of de belastingdienst. Ik 
vraag Stichting Wonen Delden om mijn 
persoonsgegevens te verwijderen, omdat (kruis 
hieronder aan wat van toepassing is): 
 

  ik geen nieuwsbrief meer wil ontvangen. 
 

  ik niet meer deel wil nemen aan 
klanttevredenheidsonderzoeken of enquêtes. 
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  ik geen huurder meer ben van Stichting Wonen 
Delden. 
 

 Het recht van beperking 
 

Ik vraag om beperking van de verwerking van mijn 
persoonsgegevens, gedurende de periode dat 
Stichting Wonen Delden bezig is met het bepalen 
of mijn gegevens gerectificeerd moeten worden, 
het bepalen van de (on)rechtmatigheid van 
gegevensverwerking, het bepalen of gegevens 
verwijderd moeten worden en of ik bezwaar heb 
ingediend tegen de verwerking. 
 

 Het recht van dataportabiliteit 
(overdraagbaarheid) 
 

LET OP: u kunt alleen van dit recht gebruik maken 
als uw persoonsgegevens worden verwerkt op 
grond van toestemming of (huur)overeenkomst. 
 

 Ik verzoek Stichting Wonen Delden om mijn 
persoonsgegevens over te dragen aan: 
 

  mijzelf 
 

 …………………………..(noem naam organisatie) 
 

 Het recht van bezwaar 
 

Ik maak bezwaar tegen de verwerking van mijn 
persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd 
belang of algemeen belang. Stichting Wonen 
Delden maakt een belangenafweging en stelt u op 
de hoogte van de afweging. In het geval van direct 
marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. 
 

 

 


