
Privacyverklaring Rijschool RijGoedWeg 
Rijschool Rijgoedweg, gevestigd aan de Dwingelooweg 47, 9671 KB te Winschoten, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring                                                                                                                                                                                                      
Hiermee willen wij heldere, transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de 
persoonsgegevens van onze leerlingen en overige relaties, zoals dit van belang is volgens de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.                                                                               
De privacyverklaring maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden en het gestelde 
in deze verklaring prevaleert daar waar relevant boven de Algemene Voorwaarden. 

Contactgegevens: Rijschool RijGoedWeg                                                                                       
         Dwingelooweg 47       
                     9671 KB Winschoten                                                                                                                        
         Tel. 06-17246498                                                                                                                          
         info@rijgoedweg.nl 

Erik van der Weg is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijschool RijGoedWeg. Hij is 
te bereiken via info@rijgoedweg.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken                                                                                                                                        
Rijschool RijGoedWeg  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 
diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- E-mailadres  
- Telefoonnummer 
- Kandidaat nummer 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op 

onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij 
verwerken  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 



gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@rijgoedweg.nl, wij verwijderen dan deze informatie 

Geheimhouding																																																																									
Alle aan Rijschool RijGoedWeg verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. 
Rijschool RijGoedWeg, de medewerkers van Rijschool RijGoedWeg en zij die in opdracht van 
Rijschool RijGoedWeg toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van 
de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. 

Met welk doel en basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken																																					
Rijschool RijGoedWeg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:	

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Het verzenden van door jou opgevraagde informatie 

- Je aanmelding/inschrijving voor opleiding via onze website. 

- Het verzorgen van onze dienstverlening, waaronder het aanvragen van theorie- en 
praktijkexamens bij het CBR.  

- Je te kunnen bellen of e-mailen of whatsappen indien dit nodig is om onze 
dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Je te informeren over wijzigen van onze diensten en producten     

- Het plaatsen van naam en foto op onze website en social media pagina’s na 
mondelinge toestemming. Dit wordt schriftelijke vastgelegd.                                                                                          

Rijschool RijGoedWeg BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren                   
Rijschool RijGoedWeg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt. 
Delen van persoonsgegevens  
Rijschool RijGoedWeg verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten 
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid. Rijschool RijGoedWeg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Rijschool RijGoedWeg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 



 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Rijschool RijGoedWeg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat 
je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in 
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar : info@rijgoedweg.nl		

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een 
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Rijschool RijGoedWeg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 
Rijschool RijGoedWeg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.                                                                                                                                                                 
De beveiliging van personeelsgegevens bestaat uit: 

- Systeem-login met minimaal gebruikersnaam en wachtwoord 
- Computers /servers voorzien van beveiligingssoftware 
- Geautomatiseerde dagelijkse back-up van gegevens 
- Toegang uitsluitend door bevoegde medewerkers van Rijschool RijGoedWeg       

Sub-verwerkers: voor opslag van de gegevens kunnen we gebruik maken van externe binnen 
de EU gesitueerde servers, met deze partijen hebben we een verwerkingsovereenkomst 
volgende de AVG. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rijgoedweg.nl 

  



Wijzigingen in de privacyverklaring 
 
Het privacy beleid kan, indien dat door Rijschool RijGoedWeg, dan wel door de wet, dan wel 
door gewijzigde omstandigheden wordt gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden 
via de website van Rijschool RijGoedWeg bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om 
regelmatig de privacyverklaring na te gaan 

   

 


