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TOEGANGSAANVRAAGFORMULIER BETROKKENE  
 
Een aanvraag indienen voor toegang tot de persoonsgegevens die ALLIANZ GLOBAL LIFE dac over u bewaart 
Op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u als betrokkene Allianz 
Global Life dac (“AGL”) vragen om te bevestigen of AGL persoonsgegevens over u bewaart; een kopie opvragen 
van papieren en computerbestanden van de persoonsgegevens die AGL over u bewaart, deelt of verwerkt; en 
andere informatie opvragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt in de AVG een 
toegangsaanvraag van betrokkene genoemd. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op de website van 
AGL op Gegevensbeschermingsverklaring. Lees de privacyverklaring goed door alvorens een aanvraag in te 
dienen. 
 
Om uw aanvraag te kunnen afhandelen, wordt u verzocht voldoende informatie te verstrekken zodat AGL de door 
u verzochte persoonsgegevens kan vinden. AGL moet ook uw identiteit verifiëren om te zorgen dat de informatie 
alleen naar de betrokkene wordt verzonden en niet naar een onbevoegde derde partij. Vul dit formulier in en stuur 
het samen met uw identificatiebewijs terug naar AGL:  

 
Allianz Global Life dac 
Maple House 
Temple Road 
Blackrock 
Dublin 
Ierland 
e-mail:   dataprivacy-agl@allianz.com 
 

AGL bevestigt daarna de ontvangst van uw aanvraag en geeft u antwoord binnen een maand na ontvangst van uw 
aanvraag, identificatiebewijs en alle overige informatie/documenten die nodig zijn om uw gegevens te vinden en 
deze aanvraag te verwerken.  
 
Identificatiegegevens van de betrokkene die de aanvraag indient 

 
_____________________________     ______________________       ________________ 
Naam en voornaam                                       Fiscaal nummer (of gelijkwaardig)          Geboortedatum 
 
____________________________      _________________________________ 
Telefoonnummer                                               E-mailadres 
 
_____________________________________________ 
Polisnummer 
 
Identificatiebewijs  
Als identificatiebewijs kunt u een kopie bijvoegen van een van de volgende documenten: 

 Een geldig paspoort 
 Een geldig rijbewijs (met foto) 
 Een geldige nationale identiteitskaart 

 
 

https://www.allianzgloballife.com/v_1531403882749/docs/be/nl/products/Target4Life/PrivacyNoticeDutch20180712.pdf
mailto:dataprivacy-agl@allianz.com


 
Opgevraagde informatie  
Om AGL te helpen uw aanvraag snel en efficiënt af te handelen, wordt u gevraagd zo gedetailleerd mogelijk te 
vermelden welke informatie u wenst.  
 
Ik wil graag dat AGL:  

 bevestigt of AGL mijn persoonsgegevens verwerkt  
 een kopie van mijn persoonsgegevens verstrekt  
 ondersteunend en verklarend materiaal verstrekt over de volgende punten:  

 de doeleinden van de verwerking  
 de categorieën van mijn verwerkte persoonsgegevens  
 de ontvangers of categorieën ontvangers van mijn persoonsgegevens  
 de beoogde bewaartermijn van mijn persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan 

de hand waarvan deze termijn is vastgesteld  
 mijn rechten op rectificatie of verwijdering, op beperking van of bezwaar tegen verwerking en op het 

indienen van een klacht bij een gegevensbeschermingsautoriteit  
 informatie over de bron van de persoonsgegevens (als u deze niet van mij hebt verzameld)  
 eventuele geautomatiseerde besluitvorming die voor mij juridische of soortgelijke gevolgen heeft, 

alsmede de logica die daaraan ten grondslag ligt en de gevolgen van de verwerking voor mij  

 in geval van doorgifte van mijn persoonsgegevens naar het buitenland, de passende waarborgen in 
verband met die doorgifte  

 
Ik wil graag dat u mijn verzoek beantwoordt en de door mij verzochte informatie als volgt verstrekt:  
                  per post              per e-mail  
 
Geef ook eventuele aanvullende informatie die AGL kan helpen bij het verwerken van uw aanvraag: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Ga indien nodig verder op een apart vel papier.  
 
 
Afwijzing van aansprakelijkheid 
 
Ik, ___________________________, bevestig dat de in dit formulier verstrekte informatie juist is en dat ik de 
betrokkene ben wiens naam op dit formulier wordt vermeld. Ik begrijp dat AGL het identificatiebewijs moet 
bevestigen en dat het nodig kan zijn om opnieuw contact met mij op te nemen voor verdere informatie om de 
door mij aangevraagde persoonsgegevens te lokaliseren. Ik begrijp dat mijn aanvraag pas geldig is wanneer AGL 
alle verzochte informatie heeft ontvangen. Ik begrijp ook dat AGL, hoewel deze aanvraag gratis is, als ik dezelfde 
informatie opnieuw aanvraag of ongefundeerde of buitensporige verzoeken doe, een redelijke administratieve 
vergoeding in rekening kan brengen om mijn aanvraag in behandeling te nemen. 
 
_______________________________        __________________________ 
Handtekening                                                                     Datum 
 


