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Ik identificeer me op de volgende wijze:

aspirant-student

student 

alumnus/alumna

Naam & voorletters 

Adres

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon overdag 

E-mail adres 

Geboortedatum 

Handtekening

gebruikmakend van @tilburguniversity.edu emailadres 

gemaskeerde kopie TiU-kaart

gemaskeerde kopie paspoort / identiteitskaart / rijbewijs 

sollicitant

medewerker in loondienst 

voormalig medewerker in loondienst

medewerker niet in loondienst

overige relatie

Mijn relatie tot de universiteit is:

voormalig medewerker niet in loondienst 

Meer informatie vindt u in ons 
privacy statement 

www.tilburguniversity.edu/nl/privacy/

In de bijlage dient u duidelijk te 
vermelden welke 

persoonsgegevens het betreft en 
welke aanpassingen u wenst.

Gelieve uw kopie identiteitsbewijs te 
maskeren en te markeren door het 

BSN nummer en de pasfoto 
onzichtbaar te maken en het kopie 

te watermerken met datum en doel. 
U kunt hiervoor de KopieID app van 

de Rijksoverheid gebruiken.

De kopie wordt verwijderd zodra de 
identiteit is vastgesteld.  

Overige dossiergegevens worden 
2 jaar bewaard.

Datum 

Geacht College,

Met verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoek ik om

verbetering (16 AVG) aanvulling  (16 AVG)

beperking (18 AVG)verwijdering (17 AVG)

van mijn persoonsgegevens. De gewenste aanpassingen vermeld ik in een bijlage.

overdracht (20 AVG) 

Naam, voorletters,  geboortedatum 
en handtekening verplicht

Dit formulier dient u in te vullen, te 
ondertekenen en te zenden naar 
privacy@tilburguniversity.edu of 
onderstaand adres. Binnen vier 

weken na indiening  ontvangt u een 
schriftelijke  reactie.

VERZOEK TOT VERBETERING, AANVULLING, 
VERWIJDERING, OVERDRACHT OF 
BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN 
PERSOONSGEGEVENS
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