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FORMULIER UITOEFENING RECHTEN (DOVY KEUKENS) 

 

 

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke (*) 
 

Dovy Keukens N.V. (hierna: Dovy) 
Industrieweg 5 
8800 Roeselare 
BTW BE0428.003.392 (RPR Gent – afdeling Kortrijk) 
Tel: 051/26.04.10 
E-mail: info@dovy.be 

 
 

Identiteit betrokkene (*) 
 

Voornaam:   
Naam:   
Straat:   
Nr:   
Postcode :    
Stad/gemeente:   
Land:   
E-mail:   
Telefoon:    

 
 

Indien Dovy u niet kan identificeren op basis van de bovenstaande gegevens of indien Dovy redenen heeft om te 
twijfelen aan uw identiteit, kan Dovy u aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw 
identiteit (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart). 

 
Welke rechten wenst u uit te oefenen (gelieve alle info die u wenst aan te vinken en in te vullen)? 

 

□ Recht van inzage 
 

 Informatie over de verwerkingsdoeleinden van uw persoonsgegevens; 
 

 Informatie over de betrokken categorieën van uw persoonsgegevens; 
 

 De (categorieën van) ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met 
name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; 

 

 Indien mogelijk, de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden 
opgeslagen, of indien dit niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen; 

 

 Informatie over de bron van uw persoonsgegevens (wanneer de persoonsgegevens niet bij u werden 
verzameld); 

 

 Het al dan niet bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en 
desgevallend nuttige informatie over de onderliggende logica, het belang en de verwachte gevolgen van 
die verwerking voor u; 
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□ Recht op rectificatie 
 

- Van welke (onjuiste) persoonsgegevens wenst u rectificatie te verkrijgen: 
 

 

- Welke onvolledige persoonsgegevens wenst u te vervolledigen: 
 

 

□ Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) 
 

Dovy zal zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens wissen wanneer één van de volgende gevallen van 
toepassing is: 

☐ Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of 
anderszins verwerkt; 

☐ U heeft uw toestemming betreffende de verwerking ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond 
voor de verwerking voorhanden; 

☐ U verzet zich tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden 
voor de verwerking of u verzet zich tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing; 

☐ Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 

☐ Uw persoonsgegevens dienen te worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die 
op Dovy rust; 

☐ Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de 
informatiemaatschappij; 

 
□ Recht op beperking van de verwerking 

 
U heeft het recht van Dovy de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen 
van toepassing is: 

☐ U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens (gedurende een periode die Dovy in staat stelt om 
de juistheid te controleren, worden uw persoonsgegevens niet verwerkt); 

☐ De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en 
verzoekt, in de plaats daarvan, om een beperking van het gebruik ervan; 

☐ Dovy heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor haar verwerkingsdoeleinden, maar u heeft 
deze wel nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

☐ U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in afwachting van het 
antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Dovy zwaarder wegen dan die van u, worden 
uw persoonsgegevens niet verwerkt); 
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□ Recht op overdraagbaarheid 

☐ U wenst uw persoonsgegevens (die u aan Dovy hebt verstrekt) in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbare vorm te verkrijgen; 

☐ U wenst dat Dovy uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdraagt 
(indien dit voor Dovy technisch mogelijk is) en één van de volgende gevallen is van toepassing; 

☐ de verwerking berust op uw toestemming; 

☐ de verwerking berust op een overeenkomst; 

☐ de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht; 

□ Recht van bezwaar 

☐ U wenst omwille van met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen 
de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de noodzaak voor de vervulling van een taak van 
algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Dovy 
is opgedragen of de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dovy of van 
een derde (met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen); 

 

 
Reden(en): 

 
 
 
 
 

Dovy staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden 
voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband 
houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

 

☐ U wenst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, 
met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing; U wenst in het bijzonder dat Dovy: 

☐ uw persoonsgegevens uit haar database schrapt; 

☐ uw persoonsgegevens niet meer verwerkt voor direct marketing; 

 

□ Ik ga akkoord met het privacybeleid (*) 
 
 

Datum: 

Handtekening: 

https://www.dovykeukens.be/privacybeleid/

