Update over ons privacy beleid
Bij Codrive Erpe-Mere hechten we veel waarde aan het vertrouwen dat jij ons
schenkt. Daarom is het onze topprioriteit om jouw persoonlijke gegevens te
beschermen. Op 25 mei 2018 veranderde de wetgeving omtrent de bescherming van
persoonsgegevens. Dit betekent een belangrijke uitbreiding van jouw bestaande
rechten met betrekking tot de privacy en de beveiliging van jouw gegevens, en een
verbetering van de bescherming van jouw persoonlijke informatie, iets wat wij zeer
serieus nemen. We hebben die positieve veranderingen dan ook verwerkt in ons
nieuwe privacy beleid. In het privacy beleid lees jij hoe we jouw persoonlijke
gegevens verzamelen, opslaan en verwerken en hoe je contact met ons kunt
opnemen om jouw rechten uit te oefenen.

Informatie die we verzamelen
Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt

●
●
●

Persoons-en adresgegevens
Gegevens betreffende uw (voorlopig) rijbewijs
Uw digitale handtekening

De informatie die we verzamelen, gebruiken we
●
●

Intern voor onze lesadministratie en boekhouding (die ook conform de privacy
wetgeving werkt)
Indien nodig extern: We kunnen uw informatie enkel delen met
o De examencentra voor het boeken van praktische rijexamens
o De inspecteurs van de overheidsdienst MOW, belast met de inspectie
van de rijscholen.

Beveiligingsbeleid
Uw gegevens worden elektronisch bewaard in een backoffice systeem. Toegang tot
dit systeem is beveiligd met paswoorden. Bij datalekken verwittigen wij u
onmiddellijk, net als onze IT-afdeling en de bevoegde overheidsdiensten.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens

●
●
●

op te vragen, wij sturen u deze via pdf op.
laten updaten / aanpassen indien nodig.
te laten wissen. Wij zijn door de overheid echter verplicht om bepaalde
gegevens minstens 36 maanden bij te houden.

Sociale media
Codrive Erpe-Mere is aanwezig op de sociale media en kan u voorstellen om uw foto
en naam te delen via deze sociale media, bijvoorbeeld na een geslaagd examen, of
na het behalen van uw bekwaamheidsattest. U kan onderstaand aanduiden of u
hiervoor toestemming geeft
Door onze privacy voorwaarden te aanvaarden geeft U Codrive Erpe-Mere
toestemming om de gegevens zoals hierboven beschreven, te publiceren op sociale
media.
U kan deze eventuele toestemming later altijd annuleren via een mailtje naar ons
secretariaat info@codrive-erpemere.be. Vanaf dat moment stoppen wij met verdere
publicaties op sociale media.

Wij zullen u in de toekomst enkel mails sturen betreffende:
●
●

het plannen van uw rijlessen
kwaliteitscontrole en uw feedback i.v.m. onze geboden diensten

Zodra deze zaken zijn afgerond, sturen wij u geen mails meer.
Tot binnenkort op de rijles!

www.codrive-erpemere.be

