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Persoonsgegevens 

In de brief van 16 juni jl. heeft T-Mobile grotendeels voldaan aan uw verzoek om inzage in uw persoonsgegevens. In reactie 
hierop stelt u in uw brief van 6 juli jl. daarover enkele vragen die ik graag beantwoord. 

Locatie- en verkeers gegevens 

Zoals uiteengezet in de brief van 16 juni jl. kanT-Mobile u inzage geven in uw locatie- en verkeersgegevens, voorzover T-Mobile 
daarover nog beschikt en voorzover de inzage niet een onevenredige belasting van de normale bedrijfsvoering met zich 
meebrengt. 

T-Mobile dient bij het voldoen aan verzoeken van klanten om inzage in locatie- en verkeersgegevens ook de bescherming van 
rechten en vrijheden van anderen (art. 35 lid 3 WbP) te waarborgen . Een dergelijke verificatie van verzoeken en de gegevens 
waarin inzage wordt gegeven is mensenwerk en vergt de nodige tijd en precisie. Om deze reden geeft T-Mobile alleen inzage in 
de locatie- en verkeersgegevens over een periode van maximaal tien dagen. Voor de meeste abonnees blijkt dat voldoende te 
zijn. 

In uw brief geeft u aan inzage te willen omdat u benieuwd naar de gegevens die T-Mobile over u opslaatinzage in uw gegevens 
over een door u aangeduide periode van tien dagen is daarvoor zonder meer toereikend om daaraan tegemoet te komen. In de 
bijlage bij deze brief vindt het door u gevraagde overzicht van uw verkeers-en locatiegegevens over de periode van 18 tot en met 
28 april 2011. 

T-Mobile legt van u geen locatiegegevens niet zijnde verkeersgegevens vast en kan u daarin dan ook geen inzage geven. 
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Verstrekken van gegevens aan derden 

Ten aanzien van uw vraag over de verstrekking van uw gegevens aan derden, waaronder handelsinformatiebureaus, kan ik u 
berichten dat T-Mobile uw gegevens heeft verstrekt aan Bureau Kredietregistratie, uitsluitend terverificatie van uw zogenaamde 
'kredietwaardigheid '. Hiervoor zijn de volgende gegevens verstrekt 

• Voorletters 
• Achternaam 
• Geboorte datum 
• Postcode en huisnummer 

Ik hoop dat uw vragen hiermee zijn beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

 
Medewerker T-Mobile Klantenservice 

Bijlage: overzichtverkeers-en locatiegegevens (18 april tot 28 april2011) 
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