Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
De gemeente Roermond verzamelt gegevens over u als u een dienst van de gemeente vraagt, zoals
het verkrijgen van een vergunning , een uitkering of subsidie. Deze informatie is nodig om u zo goed
mogelijk te helpen bij het verlenen van de dienst die u hebt aangevraagd.
Om welke gegevens gaat het?
De gegevens die wij nodig hebben voor de behandeling van uw verzoek zetten wij in onze
computersystemen en soms ook op papier. Samen vormen ze uw dossier. Het kan daarbij om de
navolgende gegevens gaan, zoals uw:
• burgerservicenummer (BSN)
• voor- en achternaam (van gehuwden geboortenaam)
• geslacht en geboortedatum
• burgerlijke staat
• nationaliteit
• contact- en adresgegevens (telefoonnummer, emailadres, huisadres)
• bankrekeningnummer(s)
• inkomensgegevens
Waar komen mijn gegevens vandaan?
Deze gegevens geeft u zelf aan de gemeente als wij daarom vragen. Ook kunnen wij gegevens halen
uit de Basisregistratie Personen of aanvragen bij andere organisaties, zoals de Belastingdienst, RDW,
de Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
Kan ik mijn gegevens inzien?
Het is mogelijk om uw dossier in te zien. Hiervoor moet u een aanvraag voor inzage doen bij de
gemeente. U kunt alleen inzage in uw eigen gegevens aanvragen, niet in die van anderen.
Hoe doe ik een aanvraag voor inzage?
Maak gebruik van het formulier dat op onze website staat :
https://dloket.roermond.nl/startform?id=RMD36. U dient in te loggen met uw DiGiD.
Kunt u geen gebruik maken van bovenvermeld formulier, stuur dan een brief naar de gemeente
waarin u duidelijk vermeldt welke gegevens u wilt inzien. Bijvoorbeeld: ‘ik wil mijn persoonsgegevens
zien van juni 2015 tot en met februari 2016’, of: ‘ik wil alle gegevens zien die horen bij een aanvraag
die ik heb gedaan’. Hierbij moet u duidelijk opschrijven om welke aanvraag het gaat.

Stuur uw brief naar:
Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond
Binnen 4 weken na ontvangst van uw brief krijgt u een brief van ons terug met het antwoord of en op
welke manier u de gevraagde gegevens kunt inzien.

Meer info
Mag ik mijn verzoek voor inzage ook per e-mail aanvragen?
U kunt uw verzoek voor inzage alleen schriftelijk doen. De gemeente heeft een kopie van uw
identiteitsbewijs nodig. Omdat een e-mail verbinding niet altijd veilig is, is dit niet mogelijk per email.
Moet ik betalen voor de inzage in mijn dossier?
Nee, u hoeft hier niet voor te betalen.
Kan ik de gegevens in mijn dossier laten aanpassen of verwijderen?
Ja, dat kan. Daar is wel een goede reden voor nodig zoals:
• Uw gegevens zijn niet juist of zijn onvolledig.
• Uw gegevens zijn niet belangrijk (tellen niet mee) voor het doel waarvoor u een aanvraag heeft
ingediend.
Wat moet ik doen om mijn gegevens te laten aanpassen of verwijderen?
Stuur ons een brief waarin u aangeeft welke gegevens u wilt aanpassen of verwijderen.
Kijk voor het adres onder ‘Hoe doe ik een aanvraag voor inzage?’. Ook nu sturen wij u binnen vier
weken na ontvangst van uw brief een brief terug met het antwoord of en op welke manier uw
gegevens worden aangepast of verwijderd.

