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Met verwijzing naar uw brief van 28 november 2011, waarin u verzoekt conform artikel 35 van de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om inzage in de persoonsgegevens vvei i<e eendris van 
u verwerkt, bericht ik u als volgt. 

eendris Dataeensuiting B.V., (hierna : "Cendris") is een databasemarketing-bedrijf dat gespecialiseerd 
is in doelgroepinformatie en datakwaliteit. eendris beschikt daarvoor over een Nationaal 

Consumentenbestand (NCB) en een Verhuisbestand. De gegevens uit deze bestanden worden door 
eendris verstrekt ten behoeve van Direct Marketingdoeleinden, marktonderzoek en bestandsonderhoud 
aan organisaties die hierom verzoeken. Verstrekking van gegevens voor Direct Marketingdoeleinden en 
marktonderzoek vindt plaats voor éénrnalig gebruik. 

eendris heeft de navolgende persoonsgegevens van u sinds 24 maart 2009 in haar Blokkadebestand 
opgenomen: 

Naam: R. Zenger 
Adres: Nachtwachtlaan 114, 1058 ED Amsterdam 
Geboortedatum:  
Geslacht: Man 

Dit betekent dat uw persoonsgegevens niet gebruikt worden door eendris voor dataonderhoud noch 
voor marktonderzoek en Direct Marketingdoeleinden alsmede dat uw persoonsgegevens ook niet 
door eendris aan derden worden verstrekt. 

De reden dat uw gegevens als een niet in de tijd beperkte blokkade zijn opgenomen in het databestand 
van eendris en niet definitief verwijderd zijn is om te voorkomen dat uw gegevens opnieuw in de voor 
derden bestemde bestanden opgenomen worden en dan niet als geblokkeerd herkend worden. 
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan verneem ik graag van u. 

Vertrouwende u hiermee te hebben geïnformeerd, 

met vriendelijke groet, 

 
SqJéSmanager Cendris Customer Information 
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verzoek inzage persoonsgegevens 

eendris 
Postbus 24024 
2490 AA Den Haag 

Amsterdam, 28 november 2011 

Geachte heer, mevrouw, 

Afzender: NL-1058ED-114 

Met een beroep op artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verneem ik graag 
of u persoonsgegevens van mij verwerkt. Indien dat het geval is, verzoek ik u om een overzicht 
hiervan. 

Ik wijs u graag op lid 2 en lid 4 van artikel 35 van de Wbp. In lid 2 staat vermeld dat uw mededeling 
naast een volledig overzicht van de persoonsgegevens in begrijpelijke vorm ook "een omschrijving 
van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de 
verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de 
beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens [bevat] ." Ik vertrouw erop dat u deze 
onderdelen zult opnemen in uw reactie op mijn verzoek . 

Op grond van lid 4 van artikel 35 Wbp doet u "desgevraagd( ... ) mededelingen omtrent de logica 
die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens ." Hierbij 
verzoek ik u expliciet mededelingen te doen inzake de logica die aan de verwerkingen van mijn 
persoonsgegevens ten grondslag ligt . 

Wellicht ten overvloede vermeld ik dat in lid 1 van het wetsartikel een termijn van vier weken wordt 
genoemd waarin u aan dit verzoek moet voldoen . 

Een kopie van mijn identiteitsbewijs is als bijlage Of3genomen . 
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