
AVG aanvraagformulier: rechten van betrokkenen
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
UPLAYY (hierna te noemen ‘UPLAYY’) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat UPLAYY het doel van, en de 
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

UPLAYY is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op 
een transparante, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

UPLAYY
de Rijpgracht 2 G
1055 VR Amsterdam
06-33619514
helpdesk@uplayy.nl 
https://uplayy.nl  

Helpdesk: 
Judith Sheo 
06-33619514
helpdesk@uplayy.nl  

Procedure:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft rechten aan betrokkenen waarvan de 
persoonsgegevens worden verwerkt. Als u wil weten welke persoonsgegevens door UPLAYY worden 
verwerkt, kunt u met dit formulier een verzoek indienen om uw recht op inzage uit te oefenen. Als blijkt 
dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een verzoek indienen om de 
gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen tot het 
verwijderen van uw persoonsgegevens. UPLAYY respecteert dit verzoek en geeft hier gehoor aan, tenzij 
UPLAYY de persoonsgegevens dient te bewaren voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
Betrokkenen hebben ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens, indien technisch 
mogelijk, verstrekt UPLAYY – alleen op uw verzoek– de persoonsgegevens aan u of verzend deze 
rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

Het eerste verzoek dat u indient bij UPLAYY is kosteloos. Voor alle aanvragen die u hierna indient 
rekenen wij een administratieve vergoeding. Dit geldt ook als u meerdere aanvragen tegelijk indient. 
UPLAYY neemt alle verzoeken van betrokkenen in behandeling en u ontvangt doorgaans binnen vier 
weken het overzicht.   

https://uplayy.nl
mailto:helpdesk@uplayy.nl


AVG aanvraagformulier 
Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Stuur dit formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (scherm pasfoto 
en BSN af) naar UPLAYY u vindt het adres aan het einde van dit formulier of via helpdesk@uplayy.nl. 
Alleen volledig ingevulde en duidelijk geschreven formulieren worden in behandeling genomen.

Persoonlijke gegevens (verplicht om in te vullen)

Voorletter(s)

Voornamen voluit  

Voorvoegsel

Geboortenaam

Geslacht                  □ Man               □ Vrouw

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoonnummer

Indien reactie per post gewenst is, gelieve adresgegevens in te vullen:

Straatnaam + Huisnummer

Toevoeging

Postcode en woonplaats:

ik ben een medewerker van UPLAYY (geweest)          □ ja               □ nee

mailto:helpdesk@uplayy.nl


Aanvraag
Ik wil graag gebruik maken van het volgende recht in het kader van de AVG:
(maximaal één recht per aanvraag. Wilt u gebruik maken van meerdere rechten? Dan moet u voor ieder recht apart een formulier invullen)

□ Artikel 15:Recht op inzage
Geen toelichting vereist.

□ Artikel 16: Recht op correctie/rectificatie
Licht uw verzoek hieronder toe. Welk(e) gegeven(s) wilt u rectificeren?

□ Artikel 17: Recht op vergetelheid
Licht uw verzoek hieronder toe. Welk(e) gegeven(s) wilt u laten verwijderen?

□ Artikel 18: Recht op beperking van de verwerking
Licht uw verzoek hieronder toe. Welk(e) gegeven(s) wilt u laten beperken?



□ Artikel 20: Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Ik wil dat UPLAYY mijn gegevens overdraagt aan de volgende organisatie:

Naam organisatie:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
E-mailadres:

□ Per post □ Per e-mail

□ Artikel 21: Recht van bezwaar
Licht uw verzoek hieronder toe. Tegen welke verwerking en van welk(e) gegeven(s) maakt u bezwaar?

□ Artikel 22:  Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Geen toelichting vereist.

Aanvraag indienen

Ik wil graag op de volgende wijze antwoord krijgen op dit verzoek:  □ Per post       □ Per e-mail

Datum verzoek           -          - 

Kopie van uw geldig identiteitsbewijs toevoegen
(verplicht, kruis aan welk type identiteitsbewijs u toevoegt)

□   Paspoort
□   Nederlandse identiteitskaart
□   ID-kaart of paspoort uit een EU-land
□   Nederlands vreemdelingendocument
□   Rijbewijs (voor- en achterkant)

Handtekening aanvrager (verplicht)



AVG aanvraagformulier 
Instructies AVG aanvraagformulier

Vul het formulier volledig in. ☒ Aankruisen wat van toepassing is. Schrijf in BLOKLETTERS en gebruik 
een zwarte of blauwe pen of vul het formulier digitaal in.

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Wij vragen om uw identiteitsbewijs om uw identiteit te 
verifiëren en er zeker van te zijn dat alleen u de gegevens ontvangt. Wij verifiëren of uw 
persoonsgegevens op uw identiteitsbewijs overeenkomen met het ingevulde aanvraagformulier.  

U heeft het recht om uw Burgerservicenummer en pasfoto onleesbaar te maken op de kopie 
identiteitsbewijs. UPLAYY mag geen BSN nummers en pasfoto’s bewaren. Indien wij toch deze 
gegevens ontvangen dan worden deze gegevens niet verwerkt. Het kopie identiteitsbewijs wordt 
na het versturen van uw aanvraag verwijdert. 

1. Stuur dit formulier en uw kopie identiteitsbewijs per e-mail of per post naar UPLAYY de Rijpgracht 
2G, 1055 VR Amsterdam.

U ontvangt het overzicht binnen vier weken via de post of e-mail. Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u 
per e-mail een bericht.  




