PRIVACYVERKLARING
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Waarom vragen wij om persoonlijke gegevens
Als u kinderopvang nodig heeft en uw kind aanmeldt bij ons, vragen wij u om een aantal
persoonlijke gegevens van uzelf, uw eventuele partner en uw kind.
Wij gebruiken deze gegevens met de volgende doelen:
 het opstellen van een plaatsingsovereenkomst voor opvang van uw kind mogelijk te maken
 te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke
doeleinden
 de e.v.t. ouderbijdrage vast te kunnen stellen
 de facturen te kunnen versturen en, indien van toepassing, de automatische incasso uit te
voeren
 een zo doelmatig mogelijke opzet en continuering van de opvang mogelijk maken
 vastlegging van het verloop van de begeleiding; dit t.b.v. de opvang en ter verantwoording
aan derden
 de kwaliteit van de opvang toetsbaar te maken en zoveel mogelijk te kunnen garanderen
 zo goed mogelijk te kunnen communiceren met betrokkenen
 uitwisseling van informatie binnen de organisatie in belang van de opvang/zorg van het kind
 de overdracht aan de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen
De gegevens worden verwerkt op de volgende wettelijke gronden:
 het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst
 om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens
Wij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Al onze
medewerkers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na hun dienstverband.
Bescherming van uw privacy
Wij hebben organisatorische en technische maatregelen getroffen binnen de huidige techniek
en kosten om alle persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen staan vermeld in het
Verwerkingsregister. Onze systemen, programma’s en website zijn adequaat beveiligd.
Eventuele beveiligingsincidenten worden volgens een vaste procedure afgehandeld. Wij
verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of aan wettelijke
verplichtingen moeten voldoen.
Verwerkingsregister
Binnen onze organisatie houden we alle persoonsgegevens bij in het verwerkingsregister. Dit
register is niet openbaar en wordt alleen getoond aan inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens.
Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons over te laten dragen aan uzelf of,

in opdracht van u, over te dragen aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor geven aan een van deze verzoeken.
Hoe lang bewaren wij gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan door wetgeving bepaalt. De betreffende
termijnen staan vermeld in het Register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens.
Als u een klacht heeft
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct
contact op met ons. Wij proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien wij niet tot
overeenstemming kunnen komen, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassing Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor de tekst van deze Privacy verklaring aan te passen gelet op
nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.
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