Privacyverklaring - per 1 januari 2020

Cookies:
Wij gebruiken op onze website www.derijbewijsfabriek.nl cookies voor het gebruik van Google Analytics. Hiermee krijgen we inzicht
in:
-

waar onze websitegebruikers zich bevinden
hoe onze website wordt gebruikt

Met deze informatie kunnen we bepalen waar onze potentiele klanten zich bevinden en hoe wij onze website kunnen blijven
verbeteren.
Persoonsgegevens (je IP-adres) worden tijdens dit proces geanonimiseerd, en versleuteld verwerkt. Daarnaast hebben wij met
Google een verwerkersovereenkomst gesloten, en delen wij jouw gegevens niet. Er wordt dus geen informatie verzameld en
verwerkt die terug te leiden is naar jou.

Persoonsgegevens:
Om jou een rijopleiding te kunnen bieden hebben wij gegevens van je nodig. We moeten weten wie je bent, en we houden
vorderingen en voor de opleiding ter zake doende informatie van je bij. Om voor jou een examen te reserveren bij het CBR zullen we
bijvoorbeeld je naam en geboortedatum nodig hebben, om jou op correcte wijze een factuur te kunnen sturen hebben we ook een
adres van je nodig, en als we niet weten waar je woont kunnen we je ook niet thuis ophalen voor je rijles, etc. etc. Om het mooi te
zeggen zijn het de gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst.
Aan het eind van deze privacyverklaring vind je een overzicht van welke gegevens wij van je verwerken en met welk doel wij dit doen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan De Rijbewijsfabriek geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht
sluit De Rijbewijsfabriek verwerkersovereenkomsten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.
De Rijbewijsfabriek geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. De Rijbewijsfabriek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Verwerking van gegevens van minderjarigen
De Rijbewijsfabriek heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij zij toestemming
van een ouder/voogd hebben. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker echt 18 jaar of ouder is. Wij raden ouders/voogden
aan om op de hoogte te zijn van de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens van hun kinderen worden
verzameld zonder hun toestemming. Als u van mening bent dat wij gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder de
benodigde toestemming van u als ouder/voogd, neem dan contact met ons op, zodat wij de benodigde stappen kunnen nemen deze
gegevens te verwijderen uit ons systeem.
Bewaartermijn
De Rijbewijsfabriek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
dan wel op grond van wetgeving vereist is.
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Privacyverklaring (per 28mei 2019)
Beveiliging
De Rijbewijsfabriek neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van jou te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat om fysieke toegangsbeveiligingen en IT-beveiligingen.
Jouw rechten
Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van jou hebben. Tevens kan je bezwaar
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb
je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen.
Kom je hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring
nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrieven
Via onze website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door jou ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele
andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan
derden verstrekt, tenzij wij met hen een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.
Als je een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke
links eventueel wordt geklikt.
Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kan afmelden. Je zal dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke
nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee je je gegevens kunt wijzigen. Bij het afmelden kan het zijn dat je gegevens nog niet
definitief verwijderd zijn. Mocht je dat willen, dan kan je ons daarom verzoeken.
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Privacyverklaring (per 28mei 2019)
Welke gegevens verzamelen en voor welk doel:
Type

Exacte gegevens

Doel

Naam

•
•
•
•
•
•
•

Voorna(a)m(en)
Achternaam
Roepnaam
Meisjesnaam
Tussenvoegsels
Initialen
Geboortedatum

Identificering binnen de rijschool, op correcte wijze
voeren administratie, aanvragen toetsen en examens
CBR, versturen nieuwsbrief.

Adres(sen)

•

Post- & factuuradres

Correcte verzending post.

•
•
•
•
•

Straat
Huisnummer
Toevoegsel
Postcode
Woonplaats

Ophaaladres voor de rijinstructeur.

Communicatie

•
•
•
•
•

Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
Emailadres leerling
Emailadres ouder/voogd
Correspondentie

Login Plango Leerlingapp/-portal, updates opleiding
omtrent planning, financiën en voortgang. Correcte
verzending communicatie. Op correcte wijze voeren
van administratie, versturen nieuwsbrief.

Financiële gegevens

•
•
•

Debiteurnummer
Facturen
Betalingen

Op correcte wijze voeren van administratie.

Documenten

•
•
•

Lesovereenkomst
Les-/examenplanning
Vorderingen

Verwerking
documentatie.

Op correcte wijze voeren van administratie.

administratie

en

archivering

Berekening lestegoeden en monitoren voortgang.
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