
PRIVACYVERKLARING RIJSCHOOL CHALLENGER 

Rijschool Challenger, gevestigd aan de Heesterlaan 2, 2803 BL Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 
Rijschool Challenger 

Heesterlaan 2  

2803 BL Gouda 

https://www.rijschoolchallenger.nl/ 

rijschoolchallenger@gmail.com 

+31 6 18 94 80 09  

Verwerking persoonsgegevens 
Rijschool Challenger verwerkt uw persoonsgegevens om  onze diensten op een juiste manier te kunnen verlenen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 

die verwerkt worden: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht  

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer  

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer  

Verwerking bijzondere persoonsgegevens  
Rijschool Challenger verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wanneer dit nodig is om de juiste diensten te kunnen verlenen: 

 

- Burgerservicenummer (BSN)  

Doelen en grondslagen verwerking persoonsgegevens 
Rijschool Challenger verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 

- Het uitvoeren van onze dienstverlening 

- Het afhandelen van  betaling(en) 

Geautomatiseerde besluitvorming  
Rijschool Challenger neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij het nemen van 

besluiten is te allen tijde een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool Challenger) betrokken. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Rijschool Challenger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden  
Rijschool Challenger verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. 

Cookies en/of vergelijkbare technieken  
Rijschool Challenger gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die Rijschool Challenger gebruikt zijn noodzakelijk om 

niet-privacygevoelige statistieken van de website te kunnen analyseren. 
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PRIVACYVERKLARING RIJSCHOOL CHALLENGER 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijschool Challenger en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u 

bij Rijschool Challenger een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Rijschool Challenger over u beschikt in een computerbestand te sturen naar u of een ander 

(bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie). U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking 

van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rijschoolchallenger@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u 

is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rijschool Challenger probeert zo spoedig mogelijk te 

reageren op deze verzoeken. 

Beveiliging persoonsgegevens 
Rijschool Challenger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via 

rijschoolchallenger@gmail.com.  
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