
 

 

 

 

Verklaring gegevensbescherming 

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Daarin 

wordt geregeld hoe je moet omgaan met persoonsgegevens.  

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons.  

De bescherming, het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom voor ons een 

belangrijk punt van zorg. Om u een beeld te geven van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, 

willen wij u hier informeren over onze dataverzameling en ons datagebruik. 

 

  

 Onze contactinformatie 

Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens 

conform de privacywet AVG is: 

  

Rijschool Bas Gerritsen 

Contactpersonen: dhr. B.T. Gerritsen en mevr. J.A. Gerritsen 

Tielsestraat 45 

4021 HB Maurik 

Telefoon: (0344) 692 666 

E-mail: info@basgerritsen.nl 

Website: www.basgerritsen.nl 

  

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Via de website 

Via het formulier op onze website vragen wij naar uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen.  

Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch zijn. 

 

Na aanmelding voor rijlessen 

Mocht u besluiten lessen te gaan volgen bij Rijschool Bas Gerritsen, dan wordt vanaf dat moment het 

verloop van de lessen en betalingen administratief bijgehouden. 

Wij vragen u in dat geval om uw adres, geboortedatum en uw volledige naam (voor- en achternaam 

volgens paspoort). Tevens kunnen wij u vragen of u fysiek en mentaal in staat bent om een auto te 

besturen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u verstrekt. 

 

Toelichting websiteformulier. 

Het websiteformulier dat wij gebruiken wordt gehost door Jotform.  

Jotform werkt in overeenstemming met de GDPR (General Data Protection Regulation). 

Alle gegevens die u heeft ingevuld worden digitaal opgeslagen en zijn alleen in te zien door  de 

daartoe aangewezen persoon bij Rijschool Bas Gerritsen, mevrouw J.A. Gerritsen. 

 



Hoe gaan wij om met het doorgeven van persoonlijke gegevens aan externe 
dienstverleners? 

Externe dienstverleners aan wie wij uw persoonlijke gegevens verstrekken, zijn verplicht om de 

gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze specificaties en de relevante 

gegevensbeschermingswetten.  

 

Onze externe dienstverleners zijn:  

 het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), 

 dienstverleners voor de hosting, het beheer en het onderhoud van onze website,  

 dienstverleners op het gebied van webanalyse, 

 voor zover van toepassing, de bank voor de verwerking van uw betalingen, 

 voor zover van toepassing, de boekhouder voor de controle van de betalingsgegevens. 

 Voor zover van toepassing, de belastinginspecteur die gegevens kan opeisen in het kader van 

de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

 

Daarnaast kan het voorkomen dat wij uw gegevens doorgeven aan een arts indien er sprake is van 

een dringende medische noodzaak waarbij u niet in staat bent om toestemming te geven. 

 

 

De verwerking van de persoonsgegevens 

In verband met het geven van rijlessen door Rijschool Bas Gerritsen en de daarbij behorende 

noodzakelijke administratie, worden enkele persoonsgegevens vastgelegd. 

De digitale gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en de administratie wordt bewaard in een 

beveiligde omgeving. 

 

 


