Privacy verklaring
Autorijschool Irma van den Berg hecht veel waarde aan de bescherming van
je persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen wij heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autorijschool Irma van den Berg
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:










Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens
die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;
Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van je persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens
gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je
hierop willen wijzen en deze tevens respecteren.

Als Autorijschool Irma van den Berg zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van onze
Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebben of contact
met ons willen opnemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.
Verwerking persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Autorijschool Irma van den Berg verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
door de gegevens die je middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan
wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Autorijschool
Irma van den Berg verwerkt ten behoeve van administratieve en educatieve
doeleinden. Als grondslag voor deze persoonsgegevens dient de
overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autorijschool Irma van den Berg
de volgende persoonsgegevens van je vragen:











Voor- en achternaam;
Adres;
Postcode;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum;
Beroep, opleiding
Informatie die ten behoeve van de voortgang van de rijopleiding van
belang is

Jouw persoonsgegevens worden door Autorijschool Irma van den Berg
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de
periode:
Gedurende de looptijd van de lesovereenkomst en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
Irma van den Berg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Irma van den Berg blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:



Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te garanderen. Verder zullen wij de door jou verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat het bevoegd gezag in het
kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval is onze medewerking verplicht waardoor wij deze gegevens
moeten afgeven. Tevens kunnen wij je persoonsgegevens delen met derden
onder de voorwaarde dat je ons hier schriftelijk toestemming voor hebt
gegeven.

Binnen de EU
Aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd verstrekken wij geen
persoonsgegevens.
Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen uitsluitend indien daar
schriftelijke toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger van de betrokken minderjarige. Als je 16 jaar
of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke
vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.
Bewaartermijn
Autorijschool Irma van den Berg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel wat op
grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo
hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;






Alle personen die namens Autorijschool Irma van den Berg van jouw
gegevens kennis kunnen nemen, hebben een geheimhoudingsplicht.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen;
We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van je
persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens door Autorijschool Irma van den Berg.
Je hebt daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar
jou, of naar een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar

op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
risrijopleiding@kpnmail.nl
Om er zeker van te zijn dat jij zelf degene bent die het verzoek tot inzage
doet vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak ter
bescherming van je privacy in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken op je verzoek. Mocht er geen reactie binnen
vier weken volgen? Neem dan alsjeblieft telefonisch contact met ons op.
Autorijschool Irma van den Berg wil je er tevens op wijzen dat wanneer je
vermoedt dat jouw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn, je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens
dan vragen wij je om hier direct contact met ons over op te nemen. Komen
wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Daarom
heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Vragen
Heb je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of
opmerkingen, neem dan alsjeblieft contact met ons op!
Contactgegevens
Autorijschool Irma van den Berg Reigerskamp 121
3607 HG Maarssen – 0346-550874
E-mail: risrijopleiding@kpnmail.nl
www.irmavandenberg.nl

