Privacy statement

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Kinderopvang Vrolijk respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en
informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De gegevens over u
die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Met ons privacy statement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij
uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u
of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese Verordening
die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden,
treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de wet Bescherming Persoonsgegevens op.
De AGV stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijk personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?
Als u door middel van het aanvraag formulier een kindplaats aanvraagt binnen onze kinderopvang,
vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
- Uw aanvraag te behandelen
- Een contract voor plaatsing met u af te sluiten
- U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren
- Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen
- Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt. Bijv:
)Het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
)Het opsporen van (toeslag) fraude.
Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen en
daarnaast om u te informeren over onze activiteiten binnen de organisatie.
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig
is voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte
informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Wijzigingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen,
bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te
brengen in het privacy statement. Waar nodig passen wij het privacy statement door wetswijzigingen
en rechtspraak aan.

Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en
programma’s adequaat beveiligd. Wij beheren die informatie nauwkeurig, actueel en compleet.
Onbevoegden binnen en buiten de organisatie hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. Dit
privacy statement is van toepassing op onze website. Het is niet van toepassing op internetsites van
derden die door middel van links met deze internetsite verbonden zijn. Onze website maakt geen
gebruik van Cookies.
Aan wie worden gegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en
noodzakelijk is. Denk aan de Belastingdienst, gemeente of dagvaardigingen en gerechtelijke bevelen
en handelingen om fraude op te sporen.
U heeft zelf recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van
al uw gegevens, worden deze verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u
bent.
U heeft techt tot het wijzigigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn
verwerkt. U heeft recht op gegevenswisseling indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel
waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke verplichtingen bij ons ligt de
gegevens te behouden.

Vragen en klachten
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Wilt u
meer informatie of heeft u vragen over het privacy statement of over de manier waarop wij omgaan
met uw gegevens, dan kunt de vraag stellen via de mail adres van kinderopvang Vrolijk met als
onderwerp ‘privacy statement’. U kunt meer informatie lezen in ons privacy reglement die op de te
vragen is via onderstaand mailadres.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegeven, dan mag u deze klacht tevens via
de mail van kinderopvang Vrolijk melden met als onderwerp ‘klacht privacy statement’.
info@kinderopvangvrolijk.nl

