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AANVRAAGFORMULIER NOVA ENGINEERING 

RECHTEN DATA SUBJECT 

Jouw contactinformatie: 

Naam:  _________________________________________________________________________________ 

Voornaam:  _________________________________________________________________________________ 

Rijksregisternr.: _________________________________________________________________________________ 

Adres:  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

Land:  _________________________________________________________________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________________________________________ 

Voeg een kopie toe van jouw geldige identiteitskaart zodat Nova Engineering voldoende garanties heeft dat deze aanvraag werd 
ingediend door de juiste persoon. Deze kopie zal vernietigd worden na afhandeling van jouw aanvraag. Zonder deze kopie zal 
jouw aanvraag niet verder behandeld kunnen worden. 

☐ Ik heb nooit voor NOVA ENGINEERING gewerkt 

☐ Ik heb in het verleden voor NOVA ENGINEERING gewerkt 

☐ Ik werk nog steeds voor NOVA ENGINEERING 

 

Specifieer het type aanvraag dat je wenst in te dienen: 

☐ Ik vraag een kopie aan van de volgende persoonlijke data dat NOVA ENGINEERING over mij beschikt in zijn files: 

 ☐ Identificatie gegevens 

 ☐ Contactgegevens 

 ☐ Financiële informatie 

 ☐ Informatie verkregen door de cookies op de website van NOVA ENGINEERING 

 ☐ Andere, gelieve te specifiëren: _______________________________________________________ 

             _______________________________________________________ 

☐ Ik wens dat mijn persoonlijke data wordt geüpdatet / rechtgezet wordt: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

☐ Ik wens dat de volgende persoonlijke data over mij gewist wordt: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

☐ Ik wens dat het verwerken van mijn persoonlijke data enkel nog gebruikt wordt voor het volgende doel: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

☐ Ik vraag een overzicht van alle partijen aan wie mijn persoonlijke data is doorgegeven. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Heb je voordien al een aanvraag gedaan voor deze informatie? 

☐ JA ☐ NEEN 

Indien ja, op welke datum? ___________________________________ 

 

Ik garandeer en verklaar dat de bovenstaande informatie juist en nauwkeurig is en dat mijn verzoek om dergelijke informatie 
alleen voor persoonlijk gebruik is. Ik vrijwaar hiermede NOVA ENGINEERING en haar bestuurders, management en werknemers 
tegen alle vorderingen, claims en kosten inclusief advocatenkosten, voor zover deze kosten en claims hun oorsprong vinden in 
de bovenvermelde informatie. 

 

Naam & Voornaam: _____________________________________________________________________________ 

Datum:   _____________________________________________________________________________ 

Handtekening:  _____________________________________________________________________________ 

 

Je kan dit volledig ingevuld en ondertekend formulier, samen met de kopie van jouw geldige identiteitskaart, versturen naar: 

Per mail:  privacy@nova-engineering.be 

Per post: NOVA ENGINEERING 

 Tav. DPO Audrey Busieau 

 Luikersteenweg 167 

 3500 Hasselt 
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