Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rijschool heeft
jouw gegevens nodig voor verschillende doeleinden, deze staan hieronder beschreven. Voor het
verwerken en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens moet jij ons schriftelijk toestemming geven.
Welke gegevens vragen wij en waar worden ze voor gebruikt?
Gegevens

Nodig voor

Naam
• Voornaam
• Achternaam
• Roepnaam
• Meisjesnaam
• Tussenvoegsel
• Initialen
Adres
• Post- en factuuradres
• Straat
• Huisnummer
• Tussenvoegsel
• Postcode
• Woonplaats
Communicatie
• Telefoonnummer vast
• Telefoonnummer mobiel
• E-mailadres leerling
• E-mailadres ouder

Identificeren binnen de rijschool.

Ophaaladres voor de instructeur.

Login RijbewijsApp en updates omtrent de
rijopleiding.

Foto
•

Profielfoto verkregen via de
RijbewijsApp
• Foto op Facebook/Instagram van de
rijschool wanneer je bent geslaagd,
dit alleen met toestemming
Financiële gegevens
• Debiteurnummer
• Factoren
• Betaling
Planning
• Les- en examenplanning
Documenten
• Lesovereenkomst

Herkenning van de klant.

Om op correcte wijze de administratie te
kunnen doen.
Berekening lestegoed en de voortgang van
de opleiding volgen.
Verwerken van administratie.
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Rechten van de leerling

•

Wanneer je gestopt bent met lessen, worden je gegevens verwijderd uit het systeem. Voor
de financiële administratie blijven de volgende gegevens nog wel bewaart:
- Debiteurnummer
- Leerlingnummer
- Naam leerling
- Factuuradres leerling
- Telefoonnummer leerling
- Financiële administratie (facturen en betalingen)
Na 7 jaar worden de dan nog aanwezige gegevens ook verwijderd.

•
•
•
•

Je mag je foto in de RijbewijsApp laten verwijderen.
Je mag je gegevens die bij de rijschool bekend zijn opvragen.
Je mag de rijschool vragen om je gegevens vroegtijdig te laten verwijderen, de gegevens die
nodig zijn voor de administratie blijven wel bewaard.
Je mag altijd je gegevens wijzigen en/of ontbrekende gegevens laten aanvullen.

Ik ga ermee akkoord dat de rijschool mijn gegevens voor deze doeleinden gebruikt.

Naam leerling: _______________________________________
Datum:

_______________________________________

Handtekening*:

*Ben je onder de 18 jaar? Laat dit formulier dan onderteken door je ouder(s)/verzorger(s).
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