Privacy beleid – GDPR
Bij Dixiedrive 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, de beveiliging en verbetering van jouw gegevens en
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 via e-mail



Persoons-en adresgegevens
Gegevens betreffende uw (voorlopig) rijbewijs

De informatie die we verzamelen, gebruiken we

Indien nodig extern: Wij delen enkel uw informatie met het examencentrum voor het boeken van praktische rijexamens.
Beveiligingsbeleid
Uw gegevens worden offline bewaard in een backoffice systeem (dit om veiligheidsredenen) dat enkel gebruikt wordt door de zaakvoerder.
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
Dixiedrive kan u voorstellen om uw foto en naam te delen via de sociale media (Facebook), bijvoorbeeld na een geslaagd examen, u wordt
op de hoogte gebracht via mail en indien u dit niet wenst ,worden uw gegevens niet geplaatst op de sociale media.
Bijkomende verklaring: Rijbegeleiding Dixiedrive / Rijschool Codrive
Rijlessen aangeboden door Rijbegeleiding Dixiedrive kunnen nooit in aanmerking komen voor de rijschoolpakketten van Rijschool Codrive.
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.
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