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Privacyverklaring
Bij Jeremina kleinschalige kinderopvang vinden wij uw privacy erg belangrijk! Wij gaan
zorgvuldig met uw gegevens en die van uw kinderen om en beschermen uw gegevens,
zoals u redelijkerwijs van ons mag verwachten. De afspraken die wij gemaakt hebben
omtrent het verwerken van persoonsgegevens hebben wij vastgelegd in ons beleidsplan
AVG

Waarom en met welk doel verzamelen wij uw gegevens
Wij hebben persoonsgegevens van u en uw kind(eren) nodig om onze dienstverlening
goed uit te kunnen voeren. Wij ontvangen de gegevens van ouders/verzorgers zelf. Dit
kan zowel via onze website, e-mail, post of telefoon zijn. Wij gebruiken deze gegevens
om een offerte en overeenkomst op te stellen. Indien wij tot een overeenkomst komen,
gebruiken wij de gegevens voor het maken van facturen, jaaropgaven, jaarbegrotingen,
bijhouden van presentielijsten en het maken van (observatie)verslagen. Soms is het
noodzakelijk dat wij bijzondere gegevens verwerken zoals allergieën of medische
gegevens om onze diensten optimaal aan te laten sluiten op de juiste verzorging van het
kind.

Hoe wij uw gegevens beschermen
U mag van ons verwachten dat wij uw gegevens zo goed mogelijk beschermen. Wij
hebben hiervoor de volgende technische- en organisatorische maatregelen genomen.
•

•
•

•

•

De digitale gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving en is
alleen toegankelijk voor personen die gerechtigd zijn om bepaalde
administratieve en organisatorische taken uit te voeren om onze overeenkomst
met u na te komen.
Zowel met onze medewerkers als externe partijen, die (gedeeltelijke) inzicht
hebben in onze gegevens, hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Alle personen die geheel of gedeeltelijk inzicht hebben in persoonsgegevens
hebben een geheimhoudingsplicht en het is hen niet toegestaan gegevens te
delen met derden.
Wij hebben duidelijke afspraken met onze softwareleverancier. Zij dragen zorg
voor de beveiliging van ons softwarepakket. Deze afspraken zijn vastgelegd in
een overeenkomst.
Onze leverancier(s) en externe partijen zijn, los van Jeremina, ook gehouden aan
de AVG.
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Wij delen uw gegevens alleen met partijen die deze noodzakelijkerwijs nodig
hebben voor het nakomen van onze overeenkomst met u.
Voor andere doeleinden delen wij uw gegevens alleen wanneer u ons daar
uitdrukkelijk toestemming voor verleend heeft of indien wij volgens de wet
verplicht zijn uw gegevens te verstrekken.

Cameragebruik
Bij Jeremina gebruiken wij camera’s. Deze camera’s dienen om de veiligheid van uw
kind(eren) te waarborgen. Deze camera’s ondersteunen het vierogenprincipe dat in de
kinderopvang geldt.

Wat is onze bewaartermijn
Tijdens de looptijd van de overeenkomst gebruiken wij uw persoonsgegevens actief. Na
afloop van de overeenkomst bewaren wij uw gegevens nog 2 jaar zodat wij bij een
(her)nieuwde inschrijving niet alle gegevens opnieuw hoeven te verwerken. Na deze 2
jaar worden de gegevens vernietigd, behalve de gegevens die een langere wettelijke
bewaartermijn hebben zoals facturen.

Uw rechten
U mag ons altijd vragen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Alleen wanneer verwijdering of correctie in strijd is met de wet kunnen wij niet aan uw
verzoek voldoen.

Vragen of klachten
Heeft u vragen of klachten over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan
horen wij dit graag. U kunt contact opnemen met:
Kleinschalige kinderopvang Jeremina
Arianne van der Werf-Domen
Delftsestraatweg 268
2645 AE Delfgauw
Telefoon: 06-411 50 721

