
   
  
Privacyverklaring Autorijschool G.J. van Maaswaal 
 
Deze verklaring geeft informatie over hoe ons bedrijf omgaat met 
persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en 
dienstverlening worden verwerkt. 
 
Onze contactgegevens 
Naam bedrijf: Autorijschool G.J. van Maaswaal  
(hierna ook genoemd: ‘De Autorijschool’) 
Adres: Rijksstraatweg 31, 4191 SC Geldermalsen 
Contactpersoon: G.J. van Maaswaal 
e-mailadres: opleidingen@gijsvanmaaswaal.nl 
KvK-nummer: 11020916 
 
Onze dienstverlening 
De Autorijschool vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de 
volgende doelen: 
- het uitvoeren van opdrachten voor diensten van De 

Autorijschool; 
- om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of 
- voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft 

gegeven. 
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere 
doelen verwerkt. 
 
Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?  
De Autorijschool verzamelt persoonsgegevens van u in onder 
meer de volgende situaties:  
1. Wanneer u telefonisch contact opneemt met De Autorijschool;  
2. Wanneer u met De Autorijschool een overeenkomst sluit, 
waarbij u producten of diensten afneemt;  
3. Wanneer u contact opneemt met De Autorijschool, 
bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier. 
 
Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens 
Lesovereenkomsten met De Autorijschool 
De gegevens die u in het kader van een lesovereenkomst aan De 
Autorijschool verstrekt, gebruiken wij om deze lesovereenkomst 
met u uit te voeren.  
 
Contact met De Autorijschool 
Wanneer u contact opneemt met De Autorijschool waarbij u om 
informatie verzoekt, verwerkt De Autorijschool de daarvoor 
verstrekte persoonsgegevens om aan het informatieverzoek te 
voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.  
 
Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens  
Wij maken gebruik van de persoonsgegevens die u telefonisch, 
per mail, website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, 
voor de volgende doeleinden:  
1. om uitvoering te geven aan lesovereenkomsten tussen u en De 
Autorijschool;  
2. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
Dataminimalisatie  
De Autorijschool verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en 
voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. 
Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Uw 
gegevens worden door De Autorijschool niet doorverkocht aan 
data-handelaren.  
 
Het gebruik van cookies  
De Autorijschool maakt geen gebruik van cookies. 
 
Beveiliging  
De Autorijschool hanteert een beveiligingsniveau voor het 
verwerken van de persoonsgegevens dat, binnen de 
mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende moet zijn 

om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van 
uw persoonsgegevens tegen te gaan. Het is echter niet mogelijk 
om het tegengaan van een datalek te garanderen. Wanneer u 
ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, 
verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te 
stellen door een email te sturen naar 
opleidingen@gijsvanmaaswaal.nl. 
 
Toestemming  
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden 
gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven 
of wij dit op grond van de wet moeten doen. In alle gevallen 
waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking uw 
toestemming heeft gegeven, heeft u het recht die toestemming in 
te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar 
betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen 
verwerken. Het kan zijn dat De Autorijschool u daardoor 
bepaalde diensten niet meer kan leveren.  
 
Recht op inzage, correctie en verwijdering  
U kunt uw gegevens te allen tijde bij De Autorijschool opvragen 
of De Autorijschool verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen 
via het e-mailadres opleidingen@gijsvanmaaswaal.nl. Voor 
sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat De Autorijschool 
wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze 
persoonsgegevens geldt dat De Autorijschool deze niet op uw 
verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.  
 
Recht op bezwaar  
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over 
de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de 
privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw 
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
 
Derden  
Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming 
aan derden doorgeven, tenzij:  
1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de 
lesovereenkomst tussen u en De Autorijschool, bijvoorbeeld aan 
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);  
2. De Autorijschool op grond van een wettelijke verplichting of 
in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven 
aan overheidsinstanties. 
 
Wij maken met derde partijen goede afspraken over de 
beveiligingseisen die zij in acht moeten nemen met betrekking tot 
uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.  
 
Bewaartermijn  
De Autorijschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 
nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat.  
 
Wijzigingen  
Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De 
meest actuele privacy policy kunt u vinden op de website. 


