Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatie-ruiter gevestigd te Wanroij,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41201152 hierna te
noemen: SRR. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet (UAVG) en
de Wijzigingswet Wpg en Wjsg is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.
Als uitgangspunt geldt dat uw persoonsgegevens niet zonder meer worden verwerkt maar uitsluitend
wanneer dit noodzakelijk is (gegevensminimalisatie) voor de doeleinden, juist zijn en proportioneel is.
Hierbij wordt uitgegaan van dataminimalisatie en de gekozen werkwijze zo min mogelijk inbreuk maakt
op de bescherming van uw persoonsgegevens. De gegevens worden door de SRR centraal opgeslagen
in een verwerkingsregister en zijn uitsluitend toegankelijk voor alle medewerkers van de SRR.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met de SRR. De SRR vindt het belangrijk dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw directe (normale) persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, Emailadres en indirecte persoonsgegevens, IP-adres; cookie*







Verwerking van uw persoonsgegevens: gebruiken, verzamelen, opslaan, inzien, wijzigen,
verwijderen, verspreiden, opvragen kopiëren, back-uppen: niet afhankelijk van gebruikte
technologieën.
Doel: Registratie SSR-examenresultaten.
Grondslag: rechtmatige uitvoering van de Overeenkomst:
- Toestemming, schriftelijk en ondubbelzinnig
- Bewaartermijn: zolang uw toestemming niet is ingetrokken
- Transparant
- Noodzakelijk
- Doelbinding, vervulling taak SRR
- Voorkomen van fraude, juistheid
- Verantwoordingsplicht
Uw rechten: Recht van inzage (tenzij de SRR op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen), rectificatie, dataportabiliteit, aanvullen e4n verwijderen van uw gegevens, beperking verwerking (kennisgeving),
intrekking toestemming, afscherming, klachtrecht, bezwaar tegen verwerking.
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

*Cookies: Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd
en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. SSR gebruikt cookies
om u een hoger serviceniveau te bieden tijdens uw bezoek aan de website van de SSR. Cookies zorgen
ervoor dat u ingelogd kan blijven op de website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen,
worden onthouden. De SSR kan door het plaatsen van cookies zien hoe vaak de website en welke
pagina’s door websitebezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van de specifieke cookies kunt u
toestemming geven, voordat deze cookies worden gebruikt. Uw toestemming is niet nodig indien en voor
zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de
toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en ePrivacy Verordening. U
kunt uw toestemming voor cookies weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer
informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Helpfunctie van uw browser.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de SRR uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de SRR met u heeft, tenzij de SRR wettelijk verplicht is
om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Beveiliging persoonsgegevens
De SRR treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt SRR ervoor dat alleen
bevoegde en noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder
of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan een of meerdere links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen
van toepassing op de websites van de SRR. Andere websites hanteren een eigen privacybeleid.

Raadpleeg de privacyverklaring die op die andere website van toepassing is.
Wijziging van het privacy beleid
De SRR past haar privacybeleid regelmatig aan om deze up-to-date te houden aan de AVG. Op deze
website is de meest recente versie van de SRR Privacyverklaring opgenomen. De SRR adviseert u de
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Indien belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd zal de
SRR u per e-mail en via de websites informeren.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze Privacyverklaring, stuur dan uw vraag of reactie
per e-mail aan info@srr-nederland.nl.

