Privacy statement
Inleiding:
Rijschool Wim de Jong gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die vastgelegd worden. De
Rijschool houdt zich hierbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Iedere betrokkene
heeft het recht om inzage van zijn persoonsgegevens, een verzoek kan ingediend worden per
e-mail (wim@rijschoolwimdejong.nl) of per post via het correspondentieadres, vermeld
helemaal onderaan in dit statement. Om hierbij misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij
vragen om u adequaat te identificeren. U kunt daarbij dan aangeven of u de gegevens wilt
laten wijzigen. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens:
De rijschool bewaart uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven. Aanvullende gegevens worden door het CBR aan ons verstrekt.
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
bankrekeningnummer
nationaliteit
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens

Verzameldoelen primair:
Het correct kunnen afnemen van rijlessen.
Het correct kunnen afnemen van TTT en/of praktijk examen en/of theorie examen.
Het bijhouden van de betaling gegevens.
Het correct kunnen bijhouden van de vorderingen in de rijopleiding.

Verzameldoelen secundair:

Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid.
Het verbeteren van de dienstverlening.
Het op een correcte manier van behandelen van eventuele geschillen.
Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen (wo afdragen belastingen, examengelden).
Het op een juiste manier berekenen, vastleggen en innen van gelden.
De juiste gegevens in handen kunnen stellen van derden van eventuele vorderingen.

Bijzondere persoonsgegevens:
Geen

Ontvangers:
Opleider en/of eigenaar rijschool Wim de Jong.

Doorgifte buiten EU:
Nee

Bewaartermijnen:
De hierboven vermelde gegevens worden in ieder geval bewaard zolang de opleiding duurt.
Tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van
zeven jaar voor betaalplicht), worden de gegevens verwijderd uit het systeem binnen 6
maanden als:
Het laatste examen is succesvol afgerond, of de opleiding is gestopt.
Alle betalingen zijn volledig gedaan.
Alle eventuele uitgeleende goederen zijn correct teruggebracht.

Contactgegevens:
Rijschool Wim de Jong.
Tav Wim de Jong.
De Roo van Alderwereltlaan 3
3832 AA LEUSDEN.
Tel:
e-mail:

+31 6 29884520
wim@rijschoolwimdejong.nl

