
De rechten van betrokkenen zijn : 

1. Recht op informatie 

Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, dan wel - indien zij de leeftijd van 

zestien jaar nog niet bereikt hebben - hun wettelijke vertegenwoordigers, hebben het recht 

van inzage in, en recht op een kopie van de over hen, respectievelijk hun pupil, opgenomen 

gegevens. 

 

2. Recht op rectificatie en wissing 

Betrokkenen hebben het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens. 

 

3. Recht op beperking van verwerking van gegevens 

Betrokkene heeft op grond van de verordening in nader bepaalde situaties een recht op 

beperking van de verwerking van zijn gegevens. Dit houdt in dat de Vereniging de 

persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, slechts verwerkt met toestemming van 

betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter 

bescherming van de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon of om 

gewichtige redenen van algemeen belang.  

 

4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Betrokkene heeft recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij zelf aan de Vereniging 

heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en 

hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te 

dragen. Het recht geldt niet voor verwerkingen die noodzakelijk zijn 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 de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. 

 

5. Indiening van een verzoek 

Een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt gericht aan de Vereniging. Aan een verzoek zijn 

geen kosten verbonden. De Vereniging verstrekt de betrokkene binnen een maand na 

ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.  

 

6. Recht op het indienen van een klacht 

De betrokkene die zich niet kan verenigen met de afwijzing van zijn verzoek als bedoeld in 

dit artikel kan zich wenden tot de externe klachtencommissie zoals bedoeld in de 

klachtenregeling van de Vereniging of de Autoriteit Persoonsgegevens benaderen met een 

verzoek tot bemiddeling. 

 


