Privacy-verklaring
Rijschool Bos is een Vennootschap onder Firma van twee instructeurs (Kamer van
Koophandel nummer 51615223) Wij waarderen het door u in ons gestelde vertrouwen en
zullen zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens omgaan. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij met uw gegevens omgaan en waar wij de gegevens voor
gebruiken. Door de door u aan ons verstrekte opdracht verklaart u akkoord te gaan met
onze werkwijze beschreven in deze verklaring.
Doel
Voor het verzorgen van rijlessen en aanvragen van het CBR examen hebben wij uw
persoonlijke gegevens nodig. Onder uw persoonlijke gegevens verstaan wij uw NAW (naam,
adres, woonplaats) gegevens, uw geboortedatum en geslacht en uw contactgegevens
(telefoonnummer, e-mailadres) Het niet of niet volledig aanleveren van de voor de rijlessen
en examen benodigde gegevens kan er toe leiden dat wij u niet of niet volledig van dienst
kunnen zijn.
Gebruik
Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft
verstrekt; het verzorgen van rijlessen en examen aanvraag, voor de communicatie met u en
voor administratieve doeleinden. Dit kan inhouden dat wij uw gegevens delen met
(overheids)instanties, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
In geen geval zullen wij uw persoonlijke gegevens verkopen aan derden of anderszins
toegankelijk maken voor derden. Behoudens de gevallen, zoals hierboven omschreven, die
voortvloeien uit uw opdracht of uit wettelijke verplichtingen.
Bewaren
Uw persoonlijke informatie bewaren wij niet langer dan redelijkerwijs nodig is of uit de wet
voortvloeit, in een beveiligde en afgeschermde omgeving. Zo kunnen wij u bij vragen van
dienst zijn en aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Indien u gegevens wilt wijzigen dan
wel verwijderd wilt hebben kunt u daartoe verzoeken via email: info@rijschoolbos.nl of
telefonisch: 020 - 3313513
Website
Cookies zijn cijfer/tekst bestanden om de website goed te laten functioneren. Zij zorgen
ervoor om de informatie waar u naar op zoek bent aan u over te brengen en helpen ons om
de klanten beter te bedienen. Daarnaast worden Cookies gebruikt om statsitieken bij te
houden. Deze statistieken worden anoniem opgeslagen.
Onze data en website wordt beveiligd door SSL technologie. Waardoor de persoonlijke en
betaalgegevens worden overgebracht op een veilige manier.
Voor websites van derden waar naar verwezen (gelinkt) wordt is deze privacy-verklaring niet
van toepassing.
Klachten
Heeft u vragen of klachten over het door ons gevoerde privacybeleid dan kunt u dat kenbaar
maken door een mail te sturen naar info@rijschoolbos.nl

Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen afhandelen, dan heeft u op grond van
de privacy-wetgeving de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Overig
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy-verklaring te wijzigen waar en wanneer
wij dit nodig achten. Voor het overige verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden en de
disclaimer op onze website.

