Privacy beleid
Wij zijn ons bewust dat u vertrouwen stelt in onze kinderopvang. Om uw gegevens te beschermen
gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Op deze website laten wij u weten welke
gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verwerken.
Op deze manier willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens en voldoen wij aan de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.
Eigenwijs Kinderopvang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij:
o persoonsgegevens verwerken in overeenstemming het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacy beleid
o gegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt
o vragen om uw toestemming als deze nodig zijn voor uw persoonsgegevens
o passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn
o geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
o op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze
respecteren
Waarom worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?
Wanneer u zich aanmeld voor één van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de kinderopvang uit te kunnen voeren. Gegevens
worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.
Gewone persoonsgegevens
Onder gewone persoonsgegevens worden verstaan: naam, geboortedatum, BSN, adres gegevens en
bankgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting en
de uitvoering van de overeenkomst.
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere gegevens zijn o.a. gegevens die betrekking hebben op een overtuiging en medische
achtergrond. Deze gegevens worden gevraagd omdat het noodzakelijk kan zijn voor de bescherming
van de belangen van het kind. Beeld materiaal zoals foto’s voor de site worden met uw toestemming
geplaatst.
Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons
privacy- en databeveiligingsbeleid. U gaat met deze opslag van gegevensverwerking akkoord als u
een plaatsing overeenkomt bij onze kinderopvang organisatie en wanneer u gebruik maakt van onze
site.
Welke gegevens worden verwerkt?
Eigenwijs Kinderopvang registreert en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de
dienstverlening van kinderopvang, zoals:
o verwerken inschrijvingen;
o opmaak contracten;
o intakegesprekken voor plaatsing van het kind;
o aanwezigheidsregistratie;
o financiële administratie;

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verwerken en ook door te
sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en de GGD en de gemeente.
Wij verwerken gegevens van u of uw kind voor het uitvoeren van de opvangovereenkomst en/of voor
het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen
met uw expliciete toestemming verwerken. Wanneer u toestemming heeft verleend, dan kan deze
toestemming op elk moment ingetrokken of gewijzigd worden (intrekken of wijziging van
toestemming op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal ná toestemming, is niet van toepassing).
Derde partijen
In bepaalde gevallen ontvangen wij of delen wij gegevens van en met derde partijen. Wanneer wij
gegevens doorgeven, zijn dit alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
opdracht of overeenkomst of haar taken. Wij zien er op toe dat derden op juiste wijze omgaan met
uw gegevens.
Met derden hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin de gemaakte afspraken
staan vermeld over de beveiliging van uw persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Aan het recht om (gedeeltelijke) vernietiging kan alleen tegemoet worden
gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons
of door een derde partij. Wanneer wij toestemming van u hebben om persoonsgegevens te
verwerken, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wij kunnen dan
(mogelijk) geen kwalitatieve zorg voor uw kind garanderen of u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Als u gegevens aan wilt passen of wilt wijzigen kunt u contact met ons opnemen.
Beveiliging
Eigenwijs Kinderopvang neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om
te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig verwerkt
worden.
Voor alle medewerkers geldt dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en een
geheimhoudingsplicht hebben Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het arbeidscontract.

