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Privacyverklaring 
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Jouw privacy is 

voor Rijschool Mikado van groot belang. Wij zullen ons dan ook aan de privacywet houden. Dit 

betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze 

privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rijschool Mikado allemaal doen met informatie die wij aan 

jou vragen. 

 

Privacyverklaring Rijschool Mikado: 

Rijschool Mikado is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 

in onderstaande Privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die door Rijschool Mikado verwerkt worden: 

Voor onze eigen administratie vragen wij diverse basisgegevens zoals: 

Naam, Adres, E-mail, Geboortedatum, geslacht & Telefoonnummer. 

Rijschool Mikado verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten. 

Hieronder vind jij een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. 

Met welk doel verwerkt Rijschool Mikado jouw persoonsgegevens:  

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

• Het aangaan van (les)overeenkomsten 

• Het reserveren van CBR-examens 

• Het aan jou toezenden van correspondentie 

• Het plaatsen van berichten op sociale media zoals Facebook en Instagram (nooit zonder 

toestemming) 

Tevens verwerkt Rijschool Mikado jouw persoonsgegevens voor het verzenden van facturen en 

correspondentie. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen: 

Rijschool Mikado verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

De gegevens die jij aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 

is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. 

Rijschool Mikado bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

In onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze 

diensten jouw persoonsgegevens. 
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Geautomatiseerde besluitvorming: 

Rijschool Mikado neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die 

gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Rijschool Mikado) tussen zit. 

Hoe lang bewaart Rijschool Mikado jouw persoonsgegevens: 

Rijschool Mikado bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waarbij 

rekening gehouden wordt met eventuele bovenliggende (fiscale) wetgeving, welke over het algemeen 

7 jaren is. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Rijschool Mikado op haar website 

gebruikt: 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op 

jouw computer, tablet of smartphone. Rijschool Mikado gebruikt geen technische en functionele 

cookies/tracking cookies die inbreuk maken op jouw privacy. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 

Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Jij hebt daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een 

verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand 

naar jou, of een andere door jou genoemde instantie te sturen. 

Jij hebt het recht tot een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar: info@rijschoolmikado.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om deze verzoeken 

bij voorkeur persoonlijk bij de rijschool te komen doen. Dit ter bescherming van jouw privacy. Indien 

technisch – en logistiek mogelijk zullen wij jouw verzoek meteen verwerken. Mits dit op dat moment 

niet mogelijk is zal dit bij de eerstvolgende mogelijkheid verwerkt worden. 

Rijschool Mikado wil jou er tevens op wijzen dat jij, wanneer vermoed wordt dat jouw gegevens 

onterecht gebruikt dan wel misbruikt zijn, de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Hoe Rijschool Mikado de beveiliging van jouw persoonsgegevens waarborgt: 

Rijschool Mikado neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met Rijschool Mikado via e-mailadres: 

info@rijschoolmikado.nl 

Contactgegevens: 

Rijschool Mikado 

Noppenstraat 60 

2136 AJ  Zwaanshoek 

email: info@rijschoolmikado.nl 

Tel: 06 5166 5213 

CBR-registratie: 1865F1 


