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Extra toelichting e-mailadressen waarmee u mogelijk bij HTM bekend bent of andere informatie die u van belang vindt.

Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens (recht van inzage).

Ik wil dat mijn gegevens gewijzigd worden (recht van rectificatie). 

Geef hier aan om welke gegevens het gaat 
en wat de juiste gegevens zijn.

Ik wil dat mijn persoonsgegevens verwijderd worden (recht van vergetelheid).

Ik wil verzet aantekenen tegen verwerking van mijn gegevens (recht van bezwaar). 

Geef hier aan op basis waarvan u van 
mening bent dat de verwerking gestaakt 
moet worden. En om welke gegevens 
het gaat.

Ik wil de verwerking van mijn persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (recht van beperking).

Geef hier aan op basis waarvan u van 
mening bent dat de verwerking gestaakt 
moet worden. En om welke gegevens 
het gaat

Ik wil dat HTM mijn gegevens overdraagt aan (recht van dataportabiliteit): 

mijzelf derden, namelijk  

Van welk recht wilt u gebruik maken?

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer*

Met dit formulier kunt u uw rechten op het gebruik van uw persoonsgegevens beheren. Meer informatie over deze rechten vindt u op htm.nl/privacy

Voorletters

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Land

Geboortedatum

Uw gegevens

Datum  

Plaats  

Handtekening

Stuur dit ondertekende formulier met een kopie van uw paspoort of 
identiteitsbewijs (haal hierbij uw BSN-nummer en pasfoto door) naar:
HTM
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Antwoordnummer 1000
2502 VB Den Haag 

Ik ben een                    Reiziger                    Ex-medewerker van HTM                  Sollicitant 

Geef hier de reden op waarom u de 
gegevens verwijderd wilt hebben en 
om welke gegevens het gaat.

Geef hier de reden op waarom u de 
gegevens verwijderd wilt hebben en 
om welke gegevens het gaat. 
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