Privacyverklaring Rijschool EigenWijs op weg (for english, see below)
Ik hecht veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van
taken en doelen heb ik (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Deze privacyverklaring is
bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens er worden gebruikt,
welke doelen zijn vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke
reden ik gebruik mag maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang ik jouw
persoonsgegevens bewaar en of, en zo ja, met wie ik jouw gegevens deel. Ik behandel jouw
persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (De AVG
wetgeving).
Wie ben ik
Ik ben een zelfstandige kleine rijschool, die gespecialiseerd is in RIS, rijangst, faalangst,
ADHD, ADD en ASS. Ik sta voor kwaliteit, maatwerk, betrouwbaarheid en vakkennis.
Persoonsgegevens
Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon
geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG wetgeving. In
deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw
persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
Ik verzamel niet zomaar alle persoonsgegevens. Er worden alleen persoonsgegevens
verzameld die nodig zijn. De volgende persoonsgegevens verzamel ik van jou:
– Naam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mail adres, en
– Afbeelding(en)
Het verzamelen van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een
overeenkomst met jou te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou niet
verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot
gevolg dat ik geen overeenkomst met jou als betrokkene aan kan gaan. Zonder naam/adresgegevens is bijvoorbeeld contact, facturatie en het ophalen van jou als klant niet

mogelijk. Daarnaast is het onmogelijk om voor jou als betrokkene examens te reserveren en
vast te leggen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Ik verwerk jouw persoonsgegevens met de volgende doelen
Er zijn een aantal doelen vastgesteld waarvoor ik jouw
persoonsgegevens verzamel. Dit zijn de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Klantenadministratie,
Examens aanvragen bij het CBR,
Het kunnen factureren,
Het ophalen van jou als klant voor de autorijlessen,
Contact op kunnen nemen met jou,
Het plaatsen van content op Social Media.

Mocht het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruik, dan
informeer ik jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor
meer uitleg over de doelen kun je contact met me opnemen.
Waarom mag ik jouw persoonsgegevens verwerken
Ik mag jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat ik je persoonsgegevens
mag verwerken is dat:
•
•
•
•

jij als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw
persoonsgegeven voor de doelen die ik daaraan stel;
De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als
betrokkene partij bent;
Om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te
nemen.
Voor het plaatsen van jouw foto op onze Social Media zal ik je uitdrukkelijke
toestemming vragen. Zonder deze toestemming zal ik nooit iets plaatsen op onze
Social Media.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens
Ik mag jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan dat ik ze nodig hebben voor de
doelen die eerder in deze privacyverklaring zijn omschreven. Na verval van dit doel en of de
noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zal ik jouw
persoonsgegevens vernietigen. Ik zal jouw persoonsgegevens nooit langer dan 7 jaar
bewaren/verwerken. Dit heeft te maken met eisen van de Belastingdienst.
Wie ontvangen jouw persoonsgegevens
Ik deel jouw persoonsgegevens met het CBR. Ook maak ik gebruik van een boekhouder voor
mijn financiële administratie.

Beveiliging
Ik ben verplicht om jouw (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging,
gebruik, wijziging of verspreiding van jouw (persoons)gegevens door onbevoegden. Om zo
goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen, hebben ik passende digitale maatregelen
getroffen. Je gegevens worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving waar alleen ik
bij kan.
Wijziging van de privacyverklaring
Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Als de privacyverklaring in belangrijke mate
veranderd zal ik hier melding van maken. Ik zal gebruikers die met hun e-mailadres bij mij
geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als
gebruiker raadt ik je aan mijn website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.
Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ik van jou heb verzameld, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij
de volgende rechten:
Het recht om jouw toestemming in te trekken.
Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van
jouw persoonsgegevens intrekken. Vanaf dat moment mag ik, zonder andere grond, jouw
persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat jij jouw toestemming intrekt
mag ik jou persoonsgegevens wel gebruiken.
Het recht van inzage
Op jouw verzoek zal ik jou meedelen wat er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Ik geef
jou dan informatie over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt,
welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw
persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zal ik jou meedelen voor welke periode jouw
persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt
bepaald.
Recht op rectificatie
Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met mij op. Ik zal
dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen. Ik laat dit ook de ontvangers
van jouw persoonsgegevens weten.
Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Op jouw verzoek zal ik zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts
enkele uitzonderingen op.
Op het moment dat ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb voor de doelen die ik
hierboven heb beschreven verwijderen ik jouw persoonsgegevens. Ook als ik jouw
persoonsgegevens onrechtmatig heb verwerkt of verkregen verwijderen ik jouw
persoonsgegevens. Ik laat dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op beperking van de verwerking
In een aantal situaties heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te
beperken.
Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met mij op. Ik laat dit
ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Op jouw verzoek verschaf ik jou inzicht in de persoonsgegevens die ik van jou heb.
Daarnaast heb jij het recht om deze persoonsgegevens aan een ander door te geven. Mocht
het voor mij mogelijk zijn, dan kan ik jouw persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen.
Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene
Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou
meebrengt, deel ik dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer
over weten?
Neem dan contact met mij op.
Mijn contactgegevens
Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets
onduidelijk?
Via onderstaande gegevens kan contact met mij worden opgenomen.
Rijschool EigenWijs op weg
Telefoon: 0648714496 - Mail: info@eigenwijs-opweg.nl

English version
Privacy statement Driving school EigenWijs op weg
Your privacy is very important to me. I sometimes need your personal data to perform tasks
and goals. This privacy statement is intended to inform you and explain what data is used,
what goals have been set for the use of your personal data, why I can use your personal
data, how long I keep your personal data and whether, and if so, with whom I share your
data. I treat your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation
(GDPR legislation).
Who am I
I am an independent small driving school, which a specialisation in RIS, driving anxiety,
performance anxiety, ADHD, ADD and ASS. I stand for quality, customization, reliability and
professional knowledge.
Personal data
The term "personal data" means the information with which you as a person can be
identified. This definition is in accordance with the GDPR legislation. In this privacy
statement, all actions related to the use of your personal data are expressed with the term
"processing".
What personal data do I collect from you
I don't just collect all personal data. Only personal data that is needed is collected. I collect
the following personal data from you:
- Name
- Date of birth
- Sex
- Address
- Residence
- Phone number
- E-mail address
- Pictures
The collection of this personal data is a necessary condition for entering into an agreement
with you. Providing this information is not mandatory for you. The moment you do not
provide your personal data to us, this means that I cannot enter into an agreement with you
as a data subject. Without name / address data, for example, contact, billing and picking up
you as a customer is not possible.

In addition, it is impossible to reserve exams for you as a person involved and to register
these with the Central Bureau for Driving Skills (CBR).
I process your personal data for the following purposes. A number of goals have been set for
which I want you collect personal data. These are the following goals:
• Customer administration,
• Request exams at the CBR,
• Being able to invoice,
• Picking you up as a customer for the driving lessons,
• Being able to contact you,
• Posting content on Social Media.
If it happens that I use your personal data for another purpose, I will inform you in advance
about this other purpose and all relevant information about it. For more information about
the goals, please contact me.
Why am I allowed to process your personal data
I may not just process your personal data. The reason I can process your personal data is
that:
• you as a data subject have given permission for the processing of your personal data for
the goals I set for it;
• The processing is necessary for the execution of an agreement where you as
involved party;
• To take measures at your request before concluding an agreement.
• I will ask for your explicit permission to post your photo on our Social Media. Without this
permission I will never post anything on our Social Media.
How long we keep your personal data
I may not process your personal data for longer than I need it for the purposes described
earlier in this privacy statement. After expiry of this purpose and or the need to process your
personal data for this purpose - I will destroy your personal data. I will never store / process
your personal data for more than 7 years. This has to do with requirements of the tax
authorities.
Who will receive your personal data
I share your personal data with the CBR. I also use an accountant for my financial
administration.

Security
I am obligated to protect your (personal) data against loss, destruction, use, modification or
distribution of your (personal) data by unauthorized persons. In order to best meet these
obligations, I have taken appropriate digital measures. Your data is stored digitally in a
secure environment that only I can access.
Changes to the privacy statement
I can adjust this privacy statement. I will report this if the privacy statement changes
significantly. I will notify users registered with me with their email address of any changes. If
you are not registered as a user, I advise you to consult my website and this statement
regularly.
Your rights with regard to your personal data
The personal data I have collected from you is yours. That is why you have the following
rights:
The right to withdraw your consent.
You have the right to withdraw the permission you have given for the use of your personal
data. From that moment on, for no other reason, I may no longer use your personal data.
Until you withdraw your consent, I may use your personal data.
The right of access
At your request I will tell you what happened to your personal data. I will then provide you
with information about the purposes for which your personal data have been used, which
personal data have been used and who the recipients of your personal data are or will be.
Also, if possible, I will inform you for which period your personal data will be stored or on
the basis of which that period is determined.
Right to rectification
Are your personal details incorrect or incomplete? Then contact me. I will then correct or
supplement your data as soon as possible. I will also inform the recipients of your personal
data.
Right to erase your personal data
At your request I will delete your personal data as soon as possible. There are only a few
exceptions to this.
The moment I no longer need your personal data for the purposes I described above, I
delete your personal data. I will also delete your personal data if I have unlawfully processed
or obtained your personal data. I will also inform the recipients of your personal data.

Right to restriction of processing
In a number of situations you have the right to restrict the processing of your personal data.
Do you want to appeal to this or more information? Then contact me. I will also inform the
recipients of your personal data.
Right to data portability
At your request, I will provide you with insight into the personal data I have about you. You
also have the right to transfer this personal data to another person. If it is possible for me, I
can also forward your personal data directly.
Right to file a complaint
As a data subject, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
This can be done at the: Dutch Data Protection Authority (AP) Notification of an
infringement related to the personal data of the person concerned. As soon as a data breach
has occurred and this involves a high risk for you, I will notify you as soon as possible. There
are exceptions to this.
My contact details
Do you want to use your above rights, do you have a question or do you find something
unclear?
You can contact me using the information below.
Driving school EigenWijs op weg
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