
 
Privacy reglement Stichting Kinderopvang Haren 

 

 

Inleiding 

Stichting Kinderopvang Haren verwerkt een aantal gegevens van u en uw kind(eren) die aangeduid 

kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(‘AVG’). Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen zijn wij de zogenoemde 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke 

persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn 

verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in 

overeenstemming met geldende privacywetgeving. Stichting Kinderopvang Haren hecht veel waarde 

aan de bescherming van uw gegevens. In dit privacyreglement willen we u daarom helder en transparant 

informeren over hoe wij omgaan met deze gegevens. 

 

Uw persoonsgegevens verwerken wij slechts in overstemming met een aantal beginselen: 

 

 Doelbinding: uw persoonsgegevens verwerken wij slechts in voor het doel waarvoor deze zijn 

verzameld, dit doel en de (categorieën van) persoonsgegevens welke wij verzamelen zijn 

beschreven in dit privacyreglement; 

 Dataminimalisatie: de verwerking van uw persoonsgegevens beperken wij tot enkel die gegevens 

welke noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Beveiliging: Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 

Indien u na het doornemen van ons privacy reglement, of in algemene zin, vragen heeft dan kunt u 

uiteraard contact met ons opnemen  via de contactgegevens onderaan dit document. 

 

Gegevensverwerkingen 

Wij verwerken op verschillende wijzen uw gegevens. Hieronder lichten we deze nader toe. 

 

Intakeformulieren 

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, de kwaliteit en de veiligheid daarvan te kunnen waarborgen, 

in het algemeen uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met u hebben, of ter voorbereiding 

van het sluiten van deze overeenkomst, verzamelen wij een aantal persoonsgegevens van u en/of kind 

in onze plaatsings- en intakeformulieren Buitenschoolse Opvang (‘BSO’) en Kinderdagverblijf (‘KDV’). 

In dit kader verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 

Intakeformulier BSO Intakeformulier KDV 

NAW-gegevens, geboortedatum en geslacht 

kind; 

NAW-gegevens, geboortedatum en geslacht 

kind; 

NAW-gegevens ouder(s) NAW-gegevens ouder(s) 

Telefoonnummer(s) ouder(s); Telefoonnummer(s) ouder(s); 

E-mailadres(sen) ouder(s); E-mailadres(sen) ouder(s); 

Telefoonnummers huisarts en tandarts Telefoonnummers huisarts en tandarts 

Bankrekeninggegevens; Bankrekeninggegevens; 

Gezondheidsgegevens kind (deze gegevens 

worden slechts verwerkt door ons indien u hier 

Gezondheidsgegevens kind (deze gegevens 

worden slechts verwerkt door ons indien u hier 



 
uitdrukkelijk uw toestemming voor heeft 

gegeven) 

uitdrukkelijk uw toestemming voor heeft 

gegeven) 

Gegevens omtrent de voeding/het dieet van het 

kind; 

Gegevens omtrent het slaappatroon en de 

slaapgewoonten van het kind; 

Algemene gegevens omtrent het gedrag van het 

kind; 

Gegevens omtrent de voeding/het dieet van het 

kind; 

Handtekening ouder(s) Algemene gegevens omtrent het gedrag van het 

kind; 

 Handtekening ouder(s) 

 

Foto’s en/of video-opnamen 

In beide intakeformulieren wordt toestemming gevraagd voor het maken van foto’s en/of video-opnamen 

van uw kind. Wij vragen uw toestemming voor een aantal afzonderlijke situaties: 

 

- Het maken van video-opnamen en foto’s van uw kind voor interne pedagogische 

trainingsdoeleinden. Deze opnames zullen meteen na evaluatie van het beeldmateriaal worden 

verwijderd. 

- Het maken van foto’s voor gebruik op de website van de Stichting. 

 

Slechts na uw uitdrukkelijke toestemming worden deze opnamen gemaakt en verwerkt. U kunt deze 

toestemming altijd weer intrekken. 

 

BSN 

Wij hebben een wettelijke verplichting om, wanneer wij een overeenkomst met u aangaan, het 

Burgerservice Nummer (‘BSN’) van u en uw kind te verwerken. Deze wettelijke verplichting vloeit voort 

uit de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en het Uitvoeringsbesluit Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen. In het ouderportaal ‘Konnect’ vragen wij u daarom het BSN van uzelf 

en uw kind in te vullen.  

 

Grondslagen voor verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke 

grondslagen: 

 De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen 

te nemen; 

 Uw toestemming; 

 Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

 Een gerechtvaardigd belang. 

 

Het delen van uw gegevens 

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit 

noodzakelijk achten of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Wij delen uw gegevens uitsluitend 

met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende 

waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk in verband met: 

 

 Het verzorgen van onze (financiële) administratie; 

 De planning en plaatsing van kind(eren); 

 Het communicatieplatform tussen ouder(s) en SKH 

 De Belastingdienst en andere overheidsinstanties (voor zover wettelijke verplicht). 



 
 

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende 

wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de 

doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen 

te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk 

onderzoek of statistische doeleinden. 

 

Beveiliging 

Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in 

lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij hebben onder meer de volgende 

maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen derhalve wijzigen. 

 

 Alle personen die namens  Stichting Kinderopvang Haren van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn aan geheimhouding gebonden; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is; 

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens; 

 De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. 

 

Uw privacyrechten 

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, 

rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsmede het recht 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken 

van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van 

dit statement.  

 

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit 

Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP 

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden indien u eerst contact met 

ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen. 

 

Tot slot heeft u, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming, te allen tijde 

het recht deze toestemming in te trekken. 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 
Contact 

Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven 

contactgegevens: 

 

Stichting Kinderopvang Haren 

Waterhuizerweg 7  

9753 HP Haren 

 

Website: http://kinderopvangharen.nl 

E-mail: p.kroeze@kinderopvangharen.nl  

Tel: +31 (0)50 534 55 24 

KvK: 41012089 

 


