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Onderwerp: verzoek herziening besluit 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U heeft een besluit over mij genomen op basis van louter geautomatiseerde verwerkingen. 
Het gaat om het besluit van [vul hier de datum van het besluit in] met kenmerk [vul hier 
kenmerk of onderwerp van het besluit in]. [Naam organisatie] heeft besloten om [vermeld 
hier het onderwerp van het besluit: bijvoorbeeld: mij geen mogelijkheid tot een 
sollicitatiegesprek te verlenen]. Dit besluit [kies: heeft voor mij rechtsgevolgen / kan grote 
consequenties voor mij hebben.] Daarom verzoek ik u uw besluit te herzien en een nieuw 
besluit te nemen waarbij een natuurlijk persoon mijn gegevens beoordeelt. 
 
In het besluit staat dat [weergeven relevante passages of verwijzing naar besluit opnemen] op 
basis van de volgende gegevens een besluit is genomen: [vermeld de relevante 
persoonsgegevens]. Het besluit: 

- is algemeen geformuleerd [kies: en/ of] 
- bevat de melding dat het document automatisch is gegenereerd [kies: en / of] 
- is opgesteld op basis van profilering in de zin van artikel 4, vierde lid, van de Algemene 

verordening gegevensbescherming. Dit maak ik op uit het feit dat u bepaalde 
persoonlijke aspecten met mijn persoonsgegevens evalueert. Dit doet u vooral om 
[kies: een analyse te maken / een voorspelling te doen] over mijn [kies: 
beroepsprestaties / economische situatie / gezondheid / persoonlijke interesses / 
betrouwbaarheid / gedrag / locatie / verplaatsingen]. 

 
De wet bepaalt dat automatische besluitvorming alleen is toegestaan in geval van mijn 
uitdrukkelijke toestemming of wanneer de verwerking noodzakelijk is om reden van 
zwaarwegend algemeen belang en dit in de wet is geregeld. Hiervan is geen sprake. Voor uw 
besluit kunt u zich niet beroepen op de grondslag ‘noodzakelijk voor de totstandkoming of de 
uitvoering van een overeenkomst tussen u en mij’. Ook betreft het geen geautomatiseerde 
verwerking die is toegestaan bij wet en waarbij passende maatregelen ter bescherming van 
mijn rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen zijn getroffen. 
 



 

Wat vraag ik aan u? 
Graag ontvang ik van u binnen de wettelijke termijn een schriftelijke reactie. In deze reactie 
geeft u of in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Kunt u niet ingaan op mijn verzoek? Dan 
verneem ik hiervoor graag de reden. 
 
Met vriendelijke groet, 
[naam] 
[adres] 
[postcode en woonplaats] 
[telefoonnummer] 
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