In te vullen door Triodos Bank

Formulier inzage persoonsgegevens
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Met dit formulier vraagt u
een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
Print s.v.p. dit formulier uit en vul het in. Stuur het ondertekende formulier in een envelop naar:
Triodos Bank N.V.
Antwoordnummer 170
3700 VB Zeist
Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een geldig identiteitsbewijs mee te sturen (bij rijbewijs of identiteitskaart ontvangen wij graag een kopie
van de voor- én achterkant).
Uw aanvraag wordt binnen een maand verwerkt na ontvangst van een volledig ingevuld formulier en kopie identiteitsbewijs. Deze periode kan worden
verlengd wanneer verzoeken complex of talrijk zijn. In dat geval zullen wij u binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag informeren en uitleggen
waarom de verlenging noodzakelijk is.
Uw verzoek wordt in beginsel kosteloos afgehandeld. We behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen in het geval
dat een verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, vooral als dit herhalingen betreft. Deze vergoeding zal gebaseerd zijn op de administratieve
kosten van het voldoen aan uw verzoek. Wij informeren u hierover voordat uw verzoek verder wordt behandeld.
Heeft u vragen over dit formulier of enige andere vragen over uw persoonsgegevens? Lees dan ons Privacy Statement www.Triodos.nl/Privacy of neem
contact op met de mensen van Triodos Bank via 030 693 65 11 of per e-mail info@triodos.nl. U bereikt ons op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur.

1. Over uzelf
Ik ben een klant
Ik ben een voormalige klant
Ik ben momenteel klant aan het worden
Ik vertegenwoordig een klant
Mijn vraag heeft geen betrekking op een bankproduct

3. G
 eef eventuele aanvullende informatie die ons
kan helpen om uw verzoek te beantwoorden

2.Persoonlijke details gelieve dit volledig in te vullen.
4. Datumbereik van uw aanvraag

Familienaam

Vanaf
Voornaam/en

/
Tot en met

Geboortedatum
/

/

/

Woonplaats
Naam (HOOFDLETTERS)

Telefoonnummer

Datum

E-mail

/

Als u verhuisd bent nadat uw Triodos-product werd afgesloten /
aangevraagd, geef dan informatie over het adres dat u had toen het
product actief was / voor het eerst werd aangevraagd.
Adres

Postcode

TF5977-2 0518

/

Handtekening

Adres

Postcode

/

Woonplaats

/

Verwerking van persoonlijke gegevens: door dit formulier in te vullen en
uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u toe dat Triodos Bank N.V.
uw persoonsgegevens verwerkt en bewaart om uw verzoek te behandelen.
Triodos Bank N.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt.

Bijlage					
Kopie identiteitsbewijs

