Privacy Reglement Kinderdagverblijf Bommes
Inleiding
Kinderdagverblijf Bommes hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid
willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
In dit privacy reglement spreken wij over ouders en kinderen enerzijds, en werknemers (medewerkers en
stagiaires) anderzijds.
Kinderdagverblijf Bommes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
 passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is.
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze
respecteren.
Als kinderopvangorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt, kunt u contact opnemen
via de gegevens onderaan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens klanten
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens:
1. van u en uw kind: naam, adres en woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, e-mailadres en
telefoonnummer; dagdelen waarop uw kind geplaatst is.
2. betaalgegevens: rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder, Sepa-machtiging en wat, wanneer en
hoe u in het verleden hebt betaald.
3. bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens voor zover die belangrijk zijn voor de dagelijkse
verzorging van uw kind.
Opslag persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Kinderdagverblijf Bommes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking voor de periode:
- gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7
jaar.
Delen van gegevens met anderen
Wij verkopen uw gegevens aan niemand. Wij delen ze alleen met anderen, als dit nodig is om uw kind de
opvang te bieden die we met u hebben afgesproken of omdat het moet volgens de wet. Met bedrijven die uw
gegevens in opdracht van ons gebruiken, maken wij duidelijke afspraken. Zo zorgen we ervoor dat de
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens bij hen in goede handen is.
Gebruik persoonsgegevens buiten de EU
Wij vertrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.
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Verwerking van persoonsgegevens medewerkers
• De verwerking van gegevens van medewerkers vindt alleen plaats voor toegestane en/of wettelijk verplichte
doeleinden van verwerking zoals salarisuitbetaling, opleidingen, bedrijfsmedische begeleiding, de uitvoering of
toepassing van wetten.
• De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:
-naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, kopie ID,
burgerservicenummer, VOG, diploma’s/certificaten, roostergegevens, verzuimgegevens;
of gegevens die verwerkt moeten worden op grond van een wet.
• De gegevens worden alleen verstrekt aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, leiding geven aan de medewerker of anderszins noodzakelijk zijn betrokken.
• De gegevens worden alleen verstrekt aan derden indien de medewerker hier ondubbelzinnig toestemming
voor heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht.
• De gegevens van de medewerker worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het dienstverband is of de
werkzaamheden van de medewerker zijn beëindigd tenzij er bij uitdiensttreding sprake is van een
arbeidsconflict. In dat geval geldt een bewaartermijn van 10 jaar. Langer bewaren van onderdelen van de
gegevens van een medewerker gebeurt alleen voor zover noodzakelijk ter voldoening aan een voor dat
onderdeel geldende wettelijke bewaarplicht en nimmer langer dan die termijn. Bovenstaand overzicht betreft
een niet-limitatieve opsomming en is slechts bedoeld ter indicatie van het soort gegevens dat Kinderdagverblijf
Bommes vastlegt.
Verwerking van persoonsgegevens sollicitanten
•Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van sollicitanten vragen:
- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, diploma’s/certificaten.
Gegevens van sollicitanten bij Kinderdagverblijf Bommes blijven gedurende de sollicitatieperiode bewaard.
Zodra er sprake is van dienstverband, worden de persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt conform
Verwerking van persoonsgegevens medewerkers.
Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens.
Het is echter mogelijk dat Kinderdagverblijf Bommes een wettelijke bewaartermijn moet naleven van
bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dat geval is het wettelijk gezien niet toegestaan bepaalde gegevens te
verwijderen, ook al verzoekt de klant hierom.
Beveiliging
Kinderdagverblijf Bommes neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan; daartoe hebben wij met onze leveranciers verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Contactgegevens:
Kinderdagverblijf Bommes, Mathenesserlaan 335, 3023 GA Rotterdam
Email: info@bommes.nl
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