Polderpeuters bij Boer Bert
Privacy verklaring

Polderpeuters bij Boer Bert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Polderpeuters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u
aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier. Wij hechten groot belang aan de privacy van
onze ouders en kinderen en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen
en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die
daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Polderpeuters bij
Boer Bert is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk
voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind op een behoorlijke en zorgvuldige
wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke
gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt;

Ouders
●
●
●
●
●
●
●
●

Kind
Naam
Adresgegevens
Telefoon (vast, mobiel, werk)
Email
BSN
Bankrekeningnummer
Jaaropgave kinderopvang
IP-adres van een websitebezoeker

●
●
●
●
●
●
●
●

Naam
Adresgegevens
BSN
Geboortedatum
Huisarts gegevens
Formulier kindgegevens (zie
kindformulier)
Observaties van uw kind
Digitaal schriftje met foto’s van uw kind

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?
Polderpeuters bij Boer Bert respecteert de privacy van ouders (voogden/verzorgers), kinderen en
medewerkers en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om kinderopvang te kunnen bieden. Wij
gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens worden opgeslagen op door ons
beveiligde servers of die van een derde partij (Proles Software), waarmee wij een
verwerkersovereenkomst zijn aangegaan.
Dienstverlening en bedrijfsvoering
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze relatie met u vast te leggen, met u te
communiceren, de opvang te kunnen verzorgen en om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Ook zijn
er gegevens nodig voor facturatie en incasso en voor de Belastingdienst ter vaststelling van de
Kinderopvangtoeslag.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden, aan uw verzoeken te voldoen of om te handelen als
een situatie daar om vraagt.

Gegevens uitwisseling met derden
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar een wettelijke grond voor is, er een dringende
of gewichtige reden voor is, of indien u ons daar toestemming voor geeft. Zo verstrekken wij, in het
kader van de Kinderopvangtoeslag, gegevens aan de Belastingdienst en, voor inspectie doeleinden, aan
de GGD. Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de gemeente, de school of een zorgverlener.

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
en de persoonsgegevens van uw kind. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdrachten van uw
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind sturen
naar info@polderpeuters.nl Gegevens aanpassen is ook mogelijk via de ouderlogin.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Polderpeuters bij Boer Bert bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert bewaartermijnen
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke
termijn van 7 jaar gehanteerd. Voor overige gegevens een termijn van 2 jaar na beëindiging van een
overeenkomst.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via info@polderpeuters.nl

