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Privacyverklaring Verkeersschool Jongejan
Verkeersschool Jongejan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Om u zo goed mogelijk les te kunnen
geven, vragen wij bij inschrijving voor een les of cursus altijd om ons enkele gegevens te
verstrekken. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet
bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die
worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die
gegevens en het inzagerecht van de cursist.

Deze gegevens verwerken wij:
Persoonsgegevens zijn de gegevens die naar u te herleiden zijn. Verkeersschool Jongejan
beschikt over deze gegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft en doordat u gebruik
maakt van onze diensten.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en (meisjes-)Achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
Verkeersschool Jongejan zal alleen gegevens verzamelen van klanten die jonger zijn dan 16
jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

En hier gebruiken we uw gegevens voor:
Planning

- Het plannen van afspraken in de digitale agenda, communicatie over de lessen, bijhouden
van de digitale leskaart.
-Het aanvragen van rijtest, Tussen Tijdse Toets of examen(s) bij het CBR
Facturatie

Om je facturen te kunnen sturen, moeten we weten hoeveel uur je hebt gelest. Dit houden
we bij in onze digitale agenda. Hier kun je na aanvraag op inloggen. Zo kun je ook zelf zien
wanneer je gelest hebt of wanneer je de volgende afspraak hebt gepland.
De facturen sturen we per mail (of post)
Social media

Ben je geslaagd, dan maken we hiervan een foto, welke we op social media (facebook of
website) kunnen plaatsen na akkoord van de cursist.
Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze (anonieme)
statistieken zien wij hoe vaak de website is bekeken.
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Gegevens die ingevoerd zijn via onze website
Via de website van Verkeersschool Jongejan kunt u ook online inschrijven. Uw gegevens
komen dan via de mail bij ons binnen.
Verkeersschool Jongejan gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de
bezoeker ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het maken van een
afspraak of het aanvragen van informatie, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor
andere doeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verkeersschool Jongejan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen van persoonsgegevens max. 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verkeersschool Jongejan deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de geleverde diensten en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting.
Daarnaast verstrekt Verkeersschool Jongejan uw persoonsgegevens alleen aan deze derden
met uw toestemming. Deze toestemmingen worden vastgelegd in uw dossier. Voor kinderen
van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven.
U kunt de toestemming altijd weer intrekken.
Behalve de rij instructeur als de administratie, hebben ook een beperkt aantal andere
personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld
de vakantie- en ziekte waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een
geheimhoudingsplicht.
Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.

Beveiliging
Verkeersschool Jongejan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
•
•
•
•

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming
van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw
persoonsgegevens invoert.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
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Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons
best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

We kunnen niet aan je verzoek tot verwijdering voldoen, voor zover wij je gegevens nog
nodig hebben om diensten aan je te kunnen leveren. Houd er rekening mee dat zolang je
klant bent bij Verkeersschool Jongejan dit het merendeel is van alle persoonsgegevens die
we van je hebben. Bovendien kunnen we geen uitvoering geven aan je verzoek tot
verwijderen voor zover deze gegevens als bewijs dienen in een discussie over je facturen,
en voor zover we wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de rijschool geen
zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd
wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De
rijschool is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door
de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Heeft u nog vragen?
Wij van Verkeersschool Jongejan zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement nog vragen heeft
hierover, dan kunt u via de contactgegevens onder aan dit document contact met ons
opnemen.

Contact
•
•

Bedrijfsnaam:
Eigenaren:

Verkeersschool Jongejan
Paul en Désirée Jongejan
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•
•
•
•

Post adres:
Telefoonnummer:
Email adres:
Kamer van Koophandel:

Prins Frisostraat 7
1787AZ te Julianadorp
0223-641805 / 0629567323
info@verkeersschool-jongejan.nl
68798598

