Privacyverklaring Kinderopvang Geertje
Volgens de privacywetgeving, de AVG, moet ik aangeven welke persoonsgegevens ik verzamel,
opsla en bewaar. In deze verklaring leg ik uit welke gegevens er kunnen worden bewaard, wat
ermee gebeurt, hoe de gegevens veilig worden bewaard volgens de Europese wet, de AVG en
wat jouw rechten zijn.
Welke gegevens verzamelt Kinderopvang Geertje en waarom?
• Naam en mailadres en telefoonnummer, bij het eerste contact via mail of telefonisch,
zodat ik contact met je op kan nemen.
• Naam en adresgegevens, mailadres, BSN, en telefoonnummers van de ouders, als je je
kind(eren) bij Kinderopvang Geertje wilt plaatsen, zodat ik het contract op kan maken
en voor andere verplichtingen vanuit de wet Kinderopvang, zoals controle door de
GGD en de belastingdienst.
Naam, geboortedatum, geboorteplaats en BSN van kinderen die zijn ingeschreven bij
Kinderopvang Geertje, nodig voor het opstellen van het contract en andere verplichtingen vanuit de wet kinderopvang zoals controle door de GGD en de belastingdienst.
• Naam, adres en telefoonnummers in mijn digitale agenda voor de onderlinge communicatie.
• Mailadres, voor de onderlinge communicatie en het versturen van de nieuwsbrief met
informatie over kinderopvang Geertje
• Medische gegevens, telefoonnummers huisarts, tandarts en noodtelefoonnummers,
voor een veilige opvang van kinderen.
• Foto’s van de kinderen, om je een indruk te geven over het verloop van de dag als je
kind bij Geertje de dag doorbrengt en voor bijvoorbeeld een fotoboek bij het afscheid.
• Persoonlijke informatie en ontwikkeling van het kind worden beschreven in een jaarlijks verslagje, nodig om het kind te volgen in de ontwikkeling en om het welbevinden
in de gaten te houden.
Delen van gegevens
Persoonlijke gegevens worden nooit zomaar met anderen gedeeld. Dit gebeurt alleen wanneer
ik hiertoe wettelijk verplicht ben of wanneer dit echt nodig is voor de dienstverlening. Dit is
bijvoorbeeld het geval als er gegevens moeten worden doorgegeven aan de belastingdienst of
aan het gastouderbureau. Daarnaast worden gegevens alleen gedeeld in noodsituaties of levensbedreigende situaties. Tenslotte kunnen gegevens worden gedeeld als ik hiervoor uitdrukkelijk toestemming heb van jou. Uiteraard worden er nooit gegevens doorverkocht. Jouw gegevens zijn van jou.
Foto’s
Voor foto’s geldt dat deze alleen gedeeld worden als er een toestemmingsverklaring is getekend, waarop ouders kunnen aangeven of en waar deze foto’s gedeeld mogen worden. Het is
altijd mogelijk om deze toestemming op elk moment te wijzigen of in te trekken. Ik plaats overigens nooit foto’s van je kind op Facebook en Twitter als daaruit de identiteit van je kind te
herleiden zou zijn. Zichtbaar zijn hooguit handjes en voetjes.

Foto’s worden wekelijks verwijderd van mijn IPhone evenals de inhoud van de (groeps)whatsapp chats. Indien foto’s van jouw kind opgeslagen zijn op onze interne server, dan worden ze
verwijderd zodra de opvang eindigt. Ik vraag je om je uitdrukkelijke toestemming om een beperkt aantal foto’s te mogen bewaren voor mijn persoonlijk archief.
Kindverslag
Deze verslagen worden bewaard op onze interne server en behalve de eigen ouders, krijgt niemand ze in bezit. Als je het laatste verslag wilt delen met school is dat aan jou. Als de opvang
eindigt worden ze definitief verwijderd.
Als je wilt weten welke gegevens Kinderopvang Geertje van jou of jouw kind(eren) verzamelt,
bewaart en/op opslaat, vraag dan gerust een overzicht hiervan op. Op jouw verzoek kunnen
gegevens ook aangepast, gewist of overgedragen worden aan iemand anders. Stuur hiervoor
een mail naar: gerdien@geertje-kinderopvang.nl. Niet alle gegevens kunnen altijd worden gewist, bijvoorbeeld omdat ik wettelijk verplicht ben om bepaalde gegevens voor een bepaalde
periode te bewaren. Een voorbeeld hiervan is de financiële administratie en contracten, die 7
jaar bewaard moet blijven, voor eventuele controle van de belastingdienst.
Hoe worden gegevens opgeslagen en beveiligd?
Gegevens worden zorgvuldig opgeslagen op een beveiligde interne server. De mappen met papieren gegevens staan achter slot en grendel. Onbevoegden hebben geen toegang tot de gegevens. Mijn IPhone wordt uiteraard beveiligd met een wachtwoord en voor WhatsApp gebruik ik
een tweestap verificatie. Er worden alleen gegevens verzameld die ik echt nodig heb. Gegevens
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Vragen of klachten
Als je vragen hebt over het bewaren van je gegevens en de bescherming hiervan, kun je contact
met me opnemen. De contactgegevens vind je hieronder. Je hebt ook altijd het recht om een
klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, als je niet tevreden bent over de manier
waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Wie bewaart jouw gegevens?
Ik ben Gerdien Kamperman van Kinderopvang Geertje
Mijn KvK nummer is: 51363216
Voor meer informatie kun je contact opnemen:
Tel.:
06-42476126
E-mail:
gerdien@geertje-kinderopvang.nl
Adres:
De Akker 3
3994 EZ Houten

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2018

