PRIVACYREGLEMENT
Kinderopvang Van Harte welkom
Wijk 6 nr. 4
8321 VA, Urk
Telefoon 06-36438745
Email: vanhartewelkom@outlook.com
Website: www.kinderopvangvanhartewelkom.nl
LRKP: 327263519
KvK : 67076025
Kinderopvang Van Harte Welkom verwerkt gegevens van ouders, kinderen en stagiairs. Ik
respecteer uw privacy. De persoonsgegevens die ik verwerk worden dan ook met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ik verwerk uw persoonsgegevens volgens
de vereisten die Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Ik heb
maatregelen genomen waarbij persoonsgegevens, (gelet op de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt) zorgvuldig, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
In dit privacyreglement informeer ik u over:
1.
2.
3.
4.
5.

Welke persoonsgegevens ik verwerk.
Voor welk doel.
Hoe lang ik deze gegevens bewaar.
Over wat uw rechten zijn en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen.
Over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

1. Welke gegevens worden vastgelegd.
Kinderopvang Van Harte Welkom is een kleinschalige kinderopvang bij mij thuis. Gastouder
en ouder/gastouder en stagiair sluiten een overeenkomst. Vanuit deze samenwerking
worden bepaalde persoonsgegevens vastgelegd in mijn administratie.


Overeenkomst vraagouders:
Naam ouders, adres, postcode, plaatsnaam, telefoonnummer, email, initialen.
Naam kind, geslacht, geboortedatum, BSN, opvangdagen en aantal uren.
 Gegevens kind(eren):
Naam ouder, adresgegevens ouder, naam kind, telefoonnummer die te bereiken is op
de opvangdagen, achterwacht van ouder, gegevens huisarts (naam, adres,
telefoonnummer), gegevens tandarts (naam, adres, telefoonnummer) naam kind +
geboortedatum, polisnummer zorgpasje/BSN nummer kind, medische
gegevens/dieet/allergieën kind en gegevens school ( naam school, adres,
telefoonnummer, contactpersoon).
 Toestemming formulieren: vervoer, medicijnen en foto’s/video’s.
 Contactformulier website.
Naam en emailadres
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Foto’s.
Mailcontact tussen gastouder en vraagouder.
Praktijkovereenkomst stagiair.
Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email
stagiair, studentnummer en initiatalen.
 Kopie VOG stagiair.
Datum, ons kenmerk, naam, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland.
Deze gegevens worden gevraagd vanuit overheidsverplichting (belastingdienst of de wet
kinderopvang) of omdat er conform overeenkomst een akkoord op is gegeven.
2. Waarvoor worden deze gegevens verwerkt (doel).
Kinderopvang Van Harte Welkom verzamelt en verwerkt alleen gegevens van ouders,
kinderen en stagiairs in het kader van de uitoefening van haar dienstverlening.
Uw persoonsgegevens, die van de kinderen en de stagiairs worden uitsluitend gebruikt met
als doel:
 Overeenkomst is nodig voor de samenwerking.
 Gegevens kinderen zijn nodig om adequaat te kunnen handelen bij EHBO of als
hulpdiensten ter plaatse moeten zijn in de opvang.
 Kinderopvang Van Harte Welkom draagt zorg voor uw kind(eren) alleen met uw
toestemming.
 Contactformulier op de website heb ik nodig om te kunnen reageren op de aanvraag.
 Foto’s worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Foto’s op socialmedia
(facebookpagina/website/foldermateriaal) van uw kind(eren) worden geplaatst
zonder gezichtsherkenning. Uw kind(eren) heeft/hebben wel gezichtsherkenning
voor app contact van de ouder, voor op het aanwezigheidsbord in de opvang, er
hulpdiensten aanwezig moeten zijn in de opvang en om een fotocollage/fotoboekje
te kunnen maken bij afscheid kind(eren)
 Mailcontact is nodig voor de communicatie tussen gastouder/vraagouders en
gastouder/stagiair voor het kunnen maken van afspraken en het vastleggen van de
mondelinge afspraken.
 Praktijkovereenkomst is nodig voor de samenwerking.
 Kopie VOG is overheid plichtig.
Zonder deze persoonsgegevens kan Kinderopvang Van Harte Welkom haar diensten niet
(volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan
van een overeenkomst niet mogelijk.
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3. Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens.
Gegevens ouder/kind/stagiair
Soort gegeven
Naam (voor-achternaam,
initialen)
BSN
Overeenkomst
Praktijkovereenkomst
Verklaring omtrent goed
gedrag
Formulieren
Foto’s

Bewaarperiode
7 Jaar

Wettelijk
Ja

7 Jaar
7 Jaar
7 Jaar
7 Jaar

Ja
Ja
Ja
Ja

7 Jaar
Ja
Zolang het kind in de opvang Nee
is

4. Uw rechten.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de wijze waarop ik deze gegevens verwerk.
U kunt uw verzoek per brief of mail bij mij indienen. Mijn contactgegevens staan bovenaan
dit reglement.
5. Beveiliging van persoonsgegevens.
Uw privacy is belangrijk voor mij. De volgende privacy en beveiligingsmaatregelen zijn
genomen:
 Geheimhoudingsverklaring word getekend door stagiair.
 Geheimhoudingsverklaring is getekend door mijn achterwacht. Achterwacht is nodig
als er per direct hulp nodig is. Achterwacht heeft toegang tot de gegevens.
 Administratie ligt in de desbetreffende mappen in een kast.
 Computer is beveiligd met een wachtwoord.
 Telefoon is beveiligd met een wachtwoord en mijn vingerafdrukbeveiliging.
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