PROCEDURE RECHTEN
VERWERKING
PERSOONSGEGEVENS
Inroepen recht door betrokkene
Datum

22-08-2022

Procedure Inzage/ verstrekken / correctie / verwijdering / beperking persoonsgegevens (MeRel)
Inleiding
Deze procedure ontvangt u omdat u kenbaar heeft gemaakt dat u een recht in wilt roepen in het kader van
de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID).
LID-inspecteurs zijn in het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren artikel 2 onder 9 aangewezen als
toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, van de Wet dieren.
Daarnaast zijn zij tevens buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 lid 1 onder b van
het Wetboek van Strafvordering. Dit betekent dat de LID in enkele gevallen met de Wet politiegegevens te
maken heeft.
Algemeen
Een betrokkene1 kan diverse rechten uitoefenen in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en daartoe het formulier ‘Verzoek in het kader verwerking
persoonsgegevens’ (in bijlage) invullen.
Op grond van de Wpg paragraaf 4, artikel 25, heeft een betrokkene ook diverse rechten, vergelijkbaar met
die benoemd in de AVG.
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en er is voldaan
aan alle eisen genoemd in onderstaande procedure en bijgevoegd formulier.
Procedure:
1) Vul het formulier ‘verzoek in het kader van verwerking persoonsgegevens’ volledig en correct in
2) Stuur het formulier inclusief een duidelijk leesbare kopie van een officieel in Nederland erkend en
geldig legitimatiebewijs in een voldoende gefrankeerde envelop naar: ‘Stichting Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming, tav Hoofd LID, Postbus 84051, 2508 AB Den Haag, onder
vermelding van ‘persoonsgegevens MeReL’.
3) De LID reageert binnen vier weken na datum van ontvangst van het volledig ingevulde formulier 2.
Indien betrokkene bekend is en aan bovengenoemde voorwaarden heeft voldaan, dan zal in
beginsel (zie verklaring verwerking persoonsgegevens) een overzicht van de geregistreerde
gegevens worden verstrekt. In de begeleidende brief wordt duidelijk gemaakt hoe de geregistreerde
gegevens eventueel kunnen worden gecorrigeerd, verwijderd of beperkt.
4) Indien betrokkene na de inzage (of direct) de gegevens wil corrigeren, verwijderen of beperken,
dient betrokkene hiertoe een verzoek in door middel van het formulier ‘verzoek in het kader van
verwerking persoonsgegevens’.
5) De LID reageert binnen vier weken na datum van ontvangst op het verzoek 3.

1

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikel 4, eerste lid is een betrokkene
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
Op grond van de Wet Politiegegevens (Wpg) artikel 1 onder g is een betrokkene degene op wie het
politiegegeven betrekking heeft.
2 Op grond van art. 25 lid 2 Wpg kan de genoemde termijn met 4 tot ten hoogste 6 weken worden verlengd.
Hiervan zal dan schriftelijk mededeling worden gedaan. Op grond van art. 12 lid 3 AVG kan de genoemde
termijn met 2 maanden worden verlengd. Binnen 1 maand zal hiervan mededeling worden gedaan.
3 Hierbij geldt hetzelfde als vermeld in voetnoot 2.

PROCEDURE RECHTEN
VERWERKING
PERSOONSGEGEVENS
VERZOEK IN HET KADER VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Hiermee verzoek ik,
Achternaam*
(indien van toepassing ook meisjesnaam)

Voornamen (voluit)*
Adres*
Postcode + woonplaats*
Geboorteplaats + -datum*

*volledige en correcte invoer in blokletters
omtrent (eventuele) registratie van mijn persoonsgegevens in het Meldingen en Registratiesysteem LID
(MeReL), het registratiesysteem van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, het volgende:
(indien van toepassing graag op achterzijde of bijlage een nadere toelichting geven svp):
☐informatie over de verwerking
☐inzage in mijn gegevens
☐opvragen opname telefoongesprek
☐correctie van mijn gegevens SVP toelichten in bijlage wat niet correct is
☐verwijdering van mijn gegevens
☐verwijdering van opname telefoongesprek
☐beperking van mijn gegevens: SVP toelichten welke gegevens het betreft
☐verzet tegen de gegevensverwerking SVP omstandigheden toelichten
Ik verklaar dat ik heb kennis genomen van de bij dit verzoek behorende ‘procedure Inzage/ verstrekken /
correctie / verwijdering / beperking persoonsgegevens (MeReL)’
Ik weet dat mijn verzoek niet in behandeling wordt genomen als ik onjuiste en/of onvolledige gegevens heb
verstrekt en als ik niet aan alle eisen heb voldaan.
Waarvan door mij naar waarheid opgemaakt,
plaats:

datum:

________________________________________
handtekening:
________________________________________
naam

:

Dit formulier dient in een voldoende gefrankeerde envelop te worden verstuurd naar: stichting Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming, tav Hoofd LID, Postbus 84051, 2508 AB ‘s-Gravenhage, onder vermelding van “registratie MeRel”

2/2

