Privacy beleid Autorijschool 3000
PRIVACY BELEID
Autorijschool 3000 hecht er veel waarde aan als het gaat over de bescherming van uw
persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen wij u heldere en transparante informatie geven
over welke gegevens wij verzamelen en voor welk doeleinde. Autorijschool 3000 houdt zich in alle
gevallen aan de Wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Het privacy beleid maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden.
CONTACTGEGEVENS AUTORIJSCHOOL 3000
Autorijschool 3000
Krommeland 46
1981 BV Velsen-Zuid

KvK nummer : 81536240
BTW nummer: Btw-id NL003575349B33

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in het
privacybeleid.
BENODIGDE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Autorijschool 3000 verwerkt je persoonsgegevens vanaf het moment dat je deze achterlaat op
onze website of op andere wijze aan ons verstrekt. Zie onderstaand overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Voorletters
Achternaam
Adresgegevens
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool 3000 verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inschrijving voor rijlessen via de website
het verstrekken van de door jou gevraagde informatie
het afhandelen van betalingen
het aangaan van (les)overeenkomsten
het begeleiden en uitvoeren van de rijopleiding
het verzorgen van onze dienstverlening, waaronder het aanvragen van een T.T.T,
praktijk(her)examens bij het CBR
je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
Het plaatsen van je naam en foto op onze sociale media pagina’s, uitsluitend na jouw
toestemming (vermeld in de lesovereenkomst)

Autorijschool 3000 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
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DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Autorijschool 3000 verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Ons uitgangspunt is dat wij je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel
waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn.
BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS
Autorijschool 3000 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiliging van jouw persoonsgegevens bestaat uit:
•
•
•

systeem-login met minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
computers/servers voorzien van beveiligingssoftware
Toegang uitsluitend door bevoegden van Autorijschool 3000

GEHEIMHOUDING
Alle aan Autorijschool 3000 verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Autorijschool 3000 en zij die in opdracht van Autorijschool 3000 toegang hebben tot
persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis
nemen.
COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Autorijschool 3000 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool 3000. Je
hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt
indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jezelf
of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: autorijschool3000@outlook.com .
AANPASSEN PRIVACYBELEID
Autorijschool 3000 behoudt zich het recht voor om ons privacy beleid aan te passen. Wijzigingen
zullen altijd via de website worden gecommuniceerd. Voor vragen over het privacybeleid van
Autorijschool 3000 kun je altijd contact opnemen met de rijinstructeur.
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