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Aanvrager
Kruis aan wat voor u van toepassing is.
Ik ben een:
Cliënt
Medewerker
Anders, namelijk …………………………………………………………………………………..
Naam:

Clientnummer* /
personeelsnummer:
Datum aanvraag:

* uw cliëntnummer kunt u vinden in de zorgovereenkomst
Informatie
Kruis aan wat voor u van toepassing is.
Verzoek tot:
Inzage dossier

Als betrokkene heeft u ten alle tijden het recht om je persoonlijke dossier
in te zien.
Mutatie dossier
Als betrokkene heeft u ten alle tijden het recht om een wijziging te
verzoeken in uw dossier.
Vergeet mij
Als betrokkene kunt u aangeven dat u gebruik wil maken van het recht
van vergetelheid. Binnen het wettelijk kader worden uw
gegevens uit alle systemen van Interzorg verwijderd.
Verplaats mijn
Als betrokkene kunt u verzoeken om uw dossier te verplaatsen. Interzorg
dossier / dataportabiliteit maakt mogelijk dat de gegevens beschikbaar gesteld worden.
Beperking
Als betrokkene kunt u verzoeken dat Interzorg minder gegevens van u
gegevensverwerking
verwerkt dan op dit moment het geval is.
Bezwaar
Als betrokkene kunt u bezwaar aanmaken tegen de verwerking van uw
gegevensverwerking
gegevens*.
* Wij willen u er op wijzen dat als u besluit uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens
in te trekken, dit tot gevolg kan hebben dat de overeenkomst per direct zal moeten worden
stopgezet.
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Motivatie
Omschrijf uw motivatie betreffende uw aanvraag:

Voor het vaststellen van bewaartermijnen van persoonsgegevens worden de wettelijke
bewaartermijnen in acht genomen. Voor meer informatie over het dataveiligheidsbeleid van Interzorg
verwijzen wij u graag naar www.interzorgthuiszorg.nl.
Dit formulier mag worden verstuurd per e-mail naar kwaliteit@interzorgthuiszorg.nl of per post naar:
Interzorg
t.a.v. afdeling Kwaliteit
Postbus 539
5340 AM Oss
Binnen één maand na de ontvangst van dit formulier hoort u of en in welke mate er aan uw verzoek
gehoor gegeven kan worden.
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