
            

    

 

Verstrekken machtiging / intrekken machtiging in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) 

De AVG regelt, ter bescherming van uw privacy, wat er allemaal wel of niet mag met uw persoonsgegevens. 

Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens 

worden verwerkt. De volgende privacy-rechten worden o.a. onderkend: 

• Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die van hen verwerkt worden 

in te zien. 

• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te 

wijzigen. 

Op de website van de toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens, vindt u het 

complete overzicht van uw rechten en een nadere toelichting daarbij.  

Zie daarvoor: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-

privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen. 

Mogelijk wenst u om gebruik te maken van één of meerdere van uw rechten en om hiervoor een persoon te 

machtigen om namens u gebruik te maken van deze rechten. Is dit het geval dan moet u deze persoon 

daartoe machtigen. Zonder de door u afgegeven machtiging is het de Stichting Pensioenfonds van de KAS 

BANK namelijk niet toegestaan om derden namens u gebruik te laten maken van uw rechten. Indien u dat 

wenst kunt u te allen tijde uw machtiging weer intrekken. Om identificatie van volmachtgever en 

gemachtigde mogelijk te maken moet een kopie rijbewijs, identiteitskaart of paspoort bijgevoegd worden en 

dient dit formulier als machtiging door volmachtgever en gemachtigde en bij intrekking door alleen de 

volmachtgever ondertekend te worden. Bij intrekking van de machtiging hoeft geen kopie identiteitsbewijs 

toegevoegd te worden. 

Verstrekken machtiging 
Hierbij machtig ik ……………………………….… (naam volmachtgever), geboren op ……………………………….… (datum) 
te ……………………………….… (geboorteplaats) dat ……………………………….… (naam gemachtigde), geboren op 
……………………………….… (datum) per direct danwel per ……………………………….… (ingangsdatum) in mijn naam 
gebruik mag maken van al mijn rechten waartoe de AVG mij de mogelijkheid biedt. 
 
OF 
 
Intrekken machtiging 

Hierbij trek ik ……………………………….… (naam volmachtgever), geboren op ……………………………….… (datum) te 

……………………………….… (geboorteplaats) per direct danwel per ……………………………….… (ingangsdatum) de 

machtiging in van ……………………………….… (naam gemachtigde) om gebruik te maken van al mijn rechten 

waartoe de AVG mij de mogelijkheid biedt. 

Gegevens volmachtgever Gegevens gemachtigde 

Naam: ……………………………….… Naam: ……………………………….… 

Handtekening: 
  

Handtekening: 

 

 

Woonplaats: ……………………………….…  en ……………………………….… (datum ondertekening) 

 

Handtekening volmachtgever: 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
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