Privacy gewaarborgd!
Lieve ouders,
Zoals jullie wellicht hebben vernomen is de AVG wet van kracht, wat per 25 mei a.s door een
ieder die met persoonsgegevens werkt, zal worden nageleefd. Ter bescherming van onze
privacy is dit nu door heel Europa gelijkgetrokken.
Jullie hebben ons toestemming gegeven om jullie gegevens te noteren in onze files. Weet dat
jullie privacy bij ons gewaarborgd is.
Wij gebruiken jullie e-mail adres momenteel om in contact met jullie te zijn en jullie op de
hoogte te houden via de nieuwsbrief.
Het staat jullie uiteraard vrij om je via een mail aan ons te allen tijde af te
melden.
Jullie akkoord per email is voor ons belangrijk om aan jullie file toe te
voegen, mocht hier controle op worden uitgeoefend.
In de toekomst zullen onze intake formulieren jullie uitnodigen hiervoor akkoord te geven.

Liefs en hartegroet, Saskia en Femke

Privacy verklaring
Privacyverklaring
Om onze diensten aan jullie te kunnen verlenen, hebben wij jullie persoonsgegevens nodig.
In deze verklaring lees je hoe Het Marsepeintje omgaat met jouw gegevens. Wij doen onze
uiterste best om die te beschermen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stichting Kinderdagverblijf Het Marsepeintje Registratienummer Kamer van
Koophandel: 34228663

Verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens
Als jullie gebruik maken van onze diensten, verstrekken jullie je persoonsgegevens zodat wij
onze diensten kunnen verlenen. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via e-mail,
telefonisch of op een andere manier.
Stichting Kinderdagverblijf Het Marsepeintje verwerkt de volgende (categorieën van)
persoonsgegevens:
•

NAW-gegevens

•

Bankgegevens

•

contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

•

geboortedatum en –plaats

•

gespreksverslagen

•

inhoud van communicatie

•

gezondheid

Stichting Kinderdagverblijf Het Marsepeintje verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse
doeleinden, zoals:

•

onderhouden van contact;

•

Het onderhouden van contact en geven van informatie door de Oudercommissie;

•

een goede en efficiënte dienstverlening;

•

administratieve handelingen, zoals planning;

•

verbeteren van de dienstverlening;

•

facturering;

•

innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

•

nakoming van wettelijke verplichtingen

Waarop is de verwerking gebaseerd
Jullie persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst uit te kunnen voeren die we
sluiten voor de plaatsingsperiode van jullie kind (eren). Ook kunnen jullie
persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting,
zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan
derden, zoals bij de controle van de beroepsvereniging, of voor it-doeleinden. Deze derden
mogen jullie gegevens alleen verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jullie
persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke
verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen jullie gegevens nooit verstrekken voor commerciële doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie
Jullie persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt door diensten
van Google Drive en Analytics. Google is EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, en houdt zich
aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaren wij jullie gegevens?
Jullie persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in
deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ze bewaard worden zolang ze nodig
zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard
worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale
bewaarplicht.

Beveiliging van jullie gegevens
Stichting Kinderdagverblijf Het Marsepeintje neemt de bescherming van jullie
persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.
Vanaf heden mailen wij alle ouders via BCC, zodat ieders ook daar de privacy is gewaarborgd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jullie hebben het recht jullie persoonsgegevens in te zien. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jullie is gedaan, vragen wij jullie een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om je privacy te beschermen. Wij reageren zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jullie verzoek. Als blijkt dat er onjuistheden
zijn, kunnen jullie verzoeken om de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of
af te schermen.
Ook kunnen jullie ons verzoeken om persoonsgegevens over te dragen of kunnen jullie
bezwaar aantekenen tegen het verwerken van persoonsgegevens vanwege bijzondere
persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je
persoonsgegevens kun je sturen naar: info@marsepeintje.nl

Klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kunnen eveneens gemaild worden
aan: info@marsepeintje.nl. Mochten jullie er met ons niet uitkomen, dan hebben jullie het
recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.

