Privacy statement
Rijschool M.Klinkert respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van onze
websites en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u
onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale
dienstverlening te kunnen bieden.
In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw
gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.
Rijschool M.Klinkert hanteert de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy en
bescherming van persoonsgegevens.
Genaamd AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
•Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
•Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van
uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
•Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze
respecteren;
•Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit:
Gegevens die u zelf telefonisch aan ons doorgeeft of welke u doorgeeft via de inschrijfinformatie formulieren op onze website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam,
geboortedatum, adres, tel, e-mailadres etc.)
We bewaren en gebruiken uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.
We gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor dit aan ons is opgegeven.

U heeft het recht om te vragen om inzage in uw gegevens en het laten corrigeren of
verwijdering van de gegevens.
Rijschool M.Klinkert is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van de Privacy statement vragen hierover heeft, kunt u contact
opnemen via onderstaande contactgegevens:
Rijschool M.Klinkert
Nijenheim 2548
3704 VN Zeist
030-6994456
info@rijschoolklinkert.nl

