
Formulier rechten betrokkene 

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door de 

Hoge Raad of het parket bij de Hoge Raad. 

 

Meer informatie over het privacy beleid van de Hoge Raad en uw rechten in het kader van de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing 

en vervolging (die van toepassing is in strafzaken) kunt u vinden op de website. 

 

Contactgegevens 

Naam:    ………………………………………………………………………………………………………… 

Voorletters:   …………………………………………………………………………………………………………  

Geboortedatum:   ………………………………………………………………………………………………………… 

Woonadres:    ………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer*:   ………………………………………………………………………………………………………… 
 

*Alleen invullen als we u mogen bellen voor nadere informatie 

 

Wat is de inhoud van uw verzoek?  

O Ik wil weten welke persoonsgegevens (het parket bij) de Hoge Raad van mij heeft geregistreerd 
en ontvang daar graag een afschrift van.  
 
O Ik wil weten aan welke instanties deze gegevens zijn doorgegeven.   
 
O Ik wil inzage in de persoonsgegevens in mijn rechtszaak. 
 
O Ik verzoek om 

o correctie van mijn persoonsgegevens 
o aanvulling van mijn persoonsgegevens 
o verwijdering van mijn persoonsgegevens 
o afscherming van mijn persoonsgegevens 
o tijdelijk stoppen met registreren van gegevens  

 
O Ik verzoek u de volgende aanpassingen, in mijn persoonsgegevens te verwerken: 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Let op: Voor zover uw verzoek betrekking heeft op een rechtszaak zijn deze rechten beperkt  
 

Reden van uw verzoek:  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            z.o.z. 
Ondertekenen 

Datum:      Handtekening:   

https://www.hogeraad.nl/Info/Privacy
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Om u beter van dienst te kunnen zijn vragen wij u onderstaande vragen in te vullen.  

1. Hoe bent u betrokken bij (het parket bij) de Hoge Raad?  
O  Ik ben betrokkene (geweest) in een rechtszaak  

(Bijv. eiser, verweerder, verdachte, slachtoffer, getuige, etc.) 
O  Ik ben professional (advocaat, tolk, getuige-deskundige, etc.) 
O  Anders: …………………………. 
O  Ik ben niet bij een rechtszaak betrokken (geweest) maar als …………………………. 

(Bijv. leverancier, sollicitant, journalist, voormalig medewerker, etc.) 
U kunt dan de volgende vragen overslaan en het formulier direct onder tekenen 

 

2.  Wat zijn de zaakgegevens? 
- Zaak/procedurenummer(s)               …………………………………….. 
- Datum van de eventuele uitspraak:  …………………………………….. 

 

 

Wijze van indiening  

Na invulling kunt u dit formulier als PDF opslaan en als bijlage digitaal zenden naar: 

Functionarisgegevensbescherming@hogeraad.nl  

 

Of sturen per gewone post naar:  

Hoge Raad der Nederlanden 

T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming 

Postbus 20303 

2500 EH Den Haag 

 
Persoonlijk komen legitimeren 

Om gevoelige persoonsgegevens te kunnen verstrekken (bijvoorbeeld bankrekening, geboortedatum 

of BSN-nummer) zal u zich in persoon moeten komen identificeren. Dit is ook nodig om u informatie 

te kunnen geven over de inhoud van een zaak of inzage te geven in uw dossier.  
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