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Met dit formulier kunt u uw rechten van betrokkenen uitoefenen. Meer informatie over deze rechten vindt u op ns.nl/privacy.

Uw gegevens
Vul hier uw gegevens in zoals deze bij NS bekend zijn. NS gebruikt uw gegevens om uw identiteit vast te 
stellen. Uw verzoek wordt pas in behandeling genomen, nadat uw identiteit is vastgesteld.

Personalia

Voornaam Voorletters

Achternaam Straatnaam en 
huisnummer

E-mailadres Postcode en plaats

Mobiel nummer* Land

*  Voor het veilig digitaal delen vanuit NS, hebben we uw e-mailadres nodig en een mobiel 
telefoonnummer voor het toesturen van een verificatiecode. 

Geboortedatum

Aanvullende informatie over uw relatie met NS:

	■ Ik ben een (voormalig) medewerker van NS en wil verzoek tot inzage met betrekking op mijn (voormalig) dienstverband.

Vul hier aanvullende informatie over uw relatie met NS in, wanneer uw verzoek (ook) toeziet op 
gevoelige informatie (bijvoorbeeld: locatie-, reisgegevens en financiële informatie).

	■ Relatienummer(s) 	■ IBAN 	■ OV-Chipkaartnummer(s)

	■ Overige identificerende informatie 
over uw relatie met NS

** Het relatienummer is vindbaar in de correspondentie (e-mail en/of post) van NS.

Van welk recht wilt u gebruik maken?

	■ Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens zoals deze zijn verwerkt door NS (recht van inzage).

	■ Ik wil dat mijn gegevens gewijzigd worden (recht van rectificatie). 

Geef hier aan om welke gegevens het 
gaat en wat de juiste gegevens zijn.

	■ Ik wil dat NS mijn persoonsgegevens verwijdert (recht van vergetelheid).

	■ Ik wil verzet aantekenen tegen verwerking van mijn gegevens (recht van bezwaar). 

Geef hier aan op basis waarvan u 
van mening bent dat de verwerking 
gestaakt moet worden.

	■ Ik wil de verwerking van mijn persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (recht van beperking).

Geef hier aan op basis waarvan u 
van mening bent dat de verwerking 
gestaakt moet worden. 

	■ Ik wil dat NS mijn gegevens overdraagt aan (recht van dataportabiliteit): 

	● mijzelf ●		derden, namelijk  
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Meer informatie

	■ Meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u 
vinden op ns.nl/privacy.  
Wilt u de informatie alsnog ontvangen, vink dan deze optie aan.

Als u een verzoek tot inzage heeft gedaan of wanneer we om een 
andere reden informatie met u delen, doen we dat op een beveiligde 
manier digitaal.

	■ Ik wil de resultaten van mijn verzoek niet digitaal ontvangen. Wij zullen dit 
per aangetekende post naar u versturen.

Extra toelichting en/of het toevoegen van extra e-mailadressen waarmee u mogelijk bij NS bekend bent.

Stuur dit ondertekende formulier naar:

NS Klantenservice

t.a.v. Loket rechten van betrokkenen

Antwoordnummer 4470

3500 VE Utrecht 

Datum Ondertekening

Plaats

https://www.ns.nl/privacy
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