PRIVACY VERKLARING – Autorijschool Robert
Autorijschool Robert, gevestigd op Marineblauw 20, 2718 KA Zoetermeer, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Autorijschool Robert
Marineblauw 20
2718 KA Zoetermeer
Tel: 06 39849021
E-mail: info@autorijschoolrobert.nl
Wij hechten grote waarde aan uw privacy en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie
die aan ons wordt verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de
geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, bijv. doordat u contact met ons heeft opgenomen
en/of een lesovereenkomst met ons heeft afgesloten.
Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Betalingsgegevens
Waarom hebben wij deze persoonsgegevens nodig
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-

De lesovereenkomst goed te kunnen uitvoeren
Facturen voor u te maken
Per e-mail de facturen naar u te verzenden
Telefonisch, per app of per e-mail met u te communiceren over het inplannen van
lessen en andere zaken met betrekking tot de rij-opleiding
Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij dit nodig is op grond van een
wettelijke verplichting.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van de lesovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst en/of maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en
nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies,
wijziging, misbruik, ongewenste openbaarmaking of tegen enige (andere) vorm van
onrechtmatige verwerking.
Onze website, waar u d.m.v. een contactformulier een proefles kunt aanvragen, is goed
beveiligd met een SSL-verbinding.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.
Recht om gegevens in te zien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft.
Tevens heeft u het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen, te corrigeren of
over te dragen.
Beoordelingen van onze rijschool door leerlingen
Wij vragen onze leerlingen, wanneer zij voor hun rij-examen geslaagd zijn, om een
beoordeling van onze rijschool te geven, die internet gebruikers kunnen lezen via een link op
onze website. De leerling kan zelf beslissen of hij/zij een beoordeling wil geven. Hiertoe vult
de leerling een formulier in op de website van het klantenbeoordelingssysteem “Klanten
Schrijven” waar wij bij zijn aangesloten. Op de persoonsgegevens en beoordeling die de
leerling hier invult zijn de voorwaarden van “Klantenschrijven.nl” (onderdeel van het bedrijf
Uwilthosting.nl) van toepassing.

