Privacy
ybeleid Exc
cellent Verk
keersonderrwijs
Algeme
een
Excellentt Verkeerson
nderwijs hech
ht veel waard
de aan de be
escherming van
v uw perso
oonsgegeven
ns. In dit
privacy beleid
b
wil ik heldere
h
en trransparante informatie geven over ho
oe ik omga m
met
persoonssgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privaccy te waarborrgen en ga daarom
d
zorgvvuldig om me
et
persoonssgegevens. Excellent
E
Verrkeersonderw
wijs houdt zicch in alle gevvallen aan de
e toepasselijk
ke weten regelg
geving, waarronder de Alg
gemene Vero
ordening Geg
gevensbesch
herming. Dit brengt met zich
z
mee
dat ik in ieder geval:
- uw
w persoonsge
egevens verw
werk in overeenstemming met het do
oel waarvoorr deze zijn
ve
erstrekt. Typ
pe persoonsg
gegevens en doelen zijn beschreven
b
i dit privacyy beleid.
in
- de
e verwerking van uw perssoonsgegeve
ens beperk to
ot enkel die gegevens
g
we
elke minimaa
al
no
odig zijn voor het doel wa
aarvoor ze worden
w
verwe
erkt.
- vrraag om uw uitdrukkelijke
u
e toestemming als ik dezze nodig hebb
ben voor de verwerking van
v
uw
w persoonsge
egevens.
- pa
assende tech
hnische en/off organisatorrische maatre
egelen heb genomen
g
zod
dat de beveiliging
va
an uw persoo
onsgegevenss gewaarborg
gd is.
- ge
een persoonssgegevens do
oorgeef aan andere partiijen, tenzij dit nodig is vo
oor uitvoering
g van
he
et doel waarvvoor ze zijn verstrekt.
v
- op
p de hoogte ben van uw rechten omttrent uw perssoonsgegeve
ens, u hier op
p wil wijzen en
e
de
eze respectee
er.
Als Excellent Verkeerrsonderwijs ben
b ik veranttwoordelijk voor
v
de verw
werking van u
uw
persoonssgegevens. Indien
I
u na het
h doornemen van mijn privacybeleid
d, of in algem
menere zin, vragen
v
hebt hierover of conttact met mij wenst op te nemen kan dit via de co
ontactgegeve
ens op mijn website.
w
Verwerken van pe
ersoonsgege
evens
Voor ond
derstaande doelen
d
kan Exxcellent Verkkeersonderwijs de volgen
nde persoonssgegevens va
an u
vragen:
- na
aam, adres, woonplaats;
w
- te
elefoonnumm
mer(s);
- e--mailadres;
- ge
eboortedatum
m, geboortep
plaats;
- ge
eslacht
Perso
oonsgegeven
ns van minde
erjarigen (perrsonen jonge
er dan 16 jaa
ar) verwerk ik enkel en alleen
indien
n daarvoor schriftelijke
s
to
oestemming is gegeven door
d
de oude
er, verzorgerr of wettelijke
e
vertegenwoordige
er. In die gevvallen kan Exxcellent Verk
keersonderwiijs aanvullend
d voornoemd
de
perso
oonsgegeven
ns vragen van
n een ouder,, verzorger of
o wettelijk ve
ertegenwoorrdiger.
Uw perso
oonsgegeven
ns worden do
oor Excellentt Verkeerson
nderwijs verw
werkt ten beh
hoeve van de
e
volgende
e doelen:
- infformatieversstrekking in de
d vorm van gerichte con
ntacten;
- aa
angaan van overeenkoms
o
sten;
- uittvoeren van opleidingsge
erelateerde opdrachten
o
(w
waaronder die,
d verkregen van derden
n);
- uittvoeren van de met u ovvereengekom
men opleiding
gen;
- vo
oeren van de
e financiële administratie..
Verstrekking van persoonsge
p
egevens aan
n derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde
d
partijen verstrekke
en indien dit noodzakelijk
k is voor
uitvoerin
ng van de hie
erboven bescchreven doelen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst
heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrek ik de door u verstrekte
gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik
persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Ik verstrek
geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn

Excellent Verkeersonderwijs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om
deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Ik test en evalueer regelmatig de
genomen maatregelen.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door mij. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf
of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren
voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover
met mij contact op te nemen. Kom wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van mijn privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met
mij op.
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