Privacybeleid Kindercentrum Bij Onzzz

Kindercentrum Bij Onzzz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Om uw privacy te waarborgen gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Kindercentrum Bij
Onzzz houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
De gegevens die wij verzamelen
Kindercentrum Bij Onzzz verwerkt gegevens van personeel, kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s) en debiteuren en crediteuren. Er worden niet meer gegevens gevraagd en
verwerkt dan strikt noodzakelijk zijn voor de taken die wij moeten uitvoeren.
Wij verwerken persoonsgegevens om ten behoeve van de volgende doeleinden
Uw aanvraag af te handelen
Plaatsingsovereenkomsten af te sluiten
Facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren
Uw kind de best mogelijke opvang te verlenen
Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt
Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren
Het versturen van informatie

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen:











Naam
Adres
Postcode en woonplaats
telefoonnummer(s)
e-mailadres
geslacht
geboortedatum
BSN
Bankrekeningnummer
kopie ID kaart of paspoort

Website
Onze website is te bereiken via https://www.kindercentrumbijonzzz.nl. Op de website maken
we gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van gegevens over het gebruik van de
website. Dat doen we zodat we de website, indien nodig, kunnen verbeteren.

Als u een contactformulier invult, worden deze gegevens via e-mail naar ons eigen mailadres
verstuurd. Er wordt geen kopie opgeslagen in de database van de website.

Gegevens uitwisselen met derden
De gegevens van klanten, kinderen en personeel worden niet gedeeld met derden tenzij daar
een wettelijke grond voor is, er een dringende reden voor is, of indien u ons daar toestemming
voor geeft. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor salarisadministratie (Bentacera),
verzekering, pensioenfonds, DUO en de belastingdienst.
Zo verstrekken wij, in het kader van Kinderopvangtoeslag, gegevens aan de Belastingdienst en,
voor inspectiedoeleinden, aan de GG & GGD en aan de boekhouder in verband met de
facturatie
Programma’s met persoonsgegevens
In bepaalde administratieve programma’s zijn persoonsgegevens nodig. De gegevens blijven ons
eigendom en met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de persoonsgegevens te
waarborgen. Wij werken op dit moment met het programma Bitcare en het kindvolgsysteem
Pravoo.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Vernietiging of wijziging van gegevens
Eigenaren van de gegevens hebben het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen en/of te
laten vernietigen. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk om onze
werkzaamheden uit te kunnen voeren en aan de wet te voldoen. Wij houden hierbij rekening
met de wettelijke bewaartermijnen van de Belastingdienst (7 - 10 jaar) en aanbevolen
bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor kinddossiers inclusief het
inschrijfformulier geldt een termijn van twee jaar na het verlaten van het kindercentrum.
Gebruik beeldmateriaal
Wij maken gebruik van camera’s voor de veiligheid van uw kind(eren) en onze medewerkers. De
beelden van de camera’s worden maximaal 7 dagen opgeslagen en bewaard en zijn gedurende
deze periode alleen te bekijken door de houders van het Kindercentrum, Rinze en Alie Damstra.
De camera’s die zijn geplaatst in de slaapkamers dienen ook als beeldbabyfoon. De
medewerksters die aan het werk zijn kunnen deze opnames live zien en horen.
Zowel personeelsleden als ouders van kinderen kunnen expliciet toestemming verlenen of
intrekken voor het gebruik van beeldmateriaal voor de website, sociale media, promotie,
studiedoeleinden e.d.

