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Onderwerp: verzoek om beperking van verwerking persoonsgegevens 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U verwerkt mijn persoonsgegevens. Met deze brief verzoek ik u om deze verwerking te 
beperken. 
[Geef aan welke van de vier onderstaande criteria van toepassing is in uw geval, en verwijder 
de overige criteria uit de brief]  

• Uw organisatie gebruikt onjuiste persoonsgegevens. Deze gegevens zijn onjuist 
omdat [+motivering hier waarom de persoonsgegevens onjuist zijn] 

• Uw organisatie gebruikt mijn persoonsgegevens onrechtmatig. Ik verzet mij tegen 
het wissen van de persoonsgegevens en verzoek in plaats daarvan om beperking van 
het gebruik ervan. [+motivering hier waarom de verwerking van uw 
persoonsgegevens onrechtmatig is] 

• Uw organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de 
verwerkingsdoeleinden, maar ik heb de persoonsgegevens nodig voor de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering [+motivering] 

• Ik heb op grond van artikel 21, eerste lid van de AVG bezwaar gemaakt tegen de 
verwerking van mijn persoonsgegevens. Ik wacht nog op een antwoord op de vraag 
of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder 
wegen dan mijn belangen. Zolang dat antwoord nog niet gegeven is, verzoek ik u de 
verwerking van mijn persoonsgegevens te beperken. [+motivering]. 
 

Wat vraag ik aan u? 
Graag ontvang ik van u binnen de wettelijke termijn een schriftelijke reactie. In deze reactie 
geeft u aan of, en zo ja, in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Indien u mijn 
persoonsgegevens het afgelopen jaar aan andere organisaties heeft verstrekt, verzoek ik u 
deze andere organisaties te informeren dat zij de verwerking van mijn persoonsgegevens 
moeten beperken. 
 
Indien u niet ingaat op mijn verzoek, verneem ik graag de reden voor de afwijzing van het 
verzoek.  



 

 
Met vriendelijke groet, 
[naam] 
[adres] 
[postcode en woonplaats] 
[telefoonnummer] 
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