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Verwerking persoonsgegevens (potentiële) klanten
Kinderopvang ‘ t Herdertje hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit document geven
wij je heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze
(potentiële) klanten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wanneer je klant bij Kinderopvang ‘t Herdertje bent of klant wilt worden, dan verzamelen wij de volgende
persoonsgegevens:
Gegevens ouder(s):
-

Voorletters

-

Voornaam

-

Tussenvoegsel

-

Achternaam;

-

Geslacht

-

Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)

-

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Burgerservicenummer

-

IBAN rekeningnummer

-

Zorgverzekeringsnummer

Gegevens kind(eren):
-

Voorletters

-

Roepnaam

-

Voornaam

-

Tussenvoegsel

-

Achternaam

-

Geslacht

-

Burgerservicenummer

-

(Verwachte) geboortedatum

-

Bij schoolgaande kinderen: de naam van de basisschool
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Tevens vragen wij de noodzakelijke informatie om de kinderopvang te kunnen regelen, zoals welke dagen er opvang
nodig is, voor welke locatie je opvang wilt afnemen, in welke schoolklas je kind zit etc.
Indien je contact opneemt met onze afdeling planning voor het afspreken van een rondleiding, dan vragen wij
mogelijk ook (beperkt) persoonsgegevens op om de afspraak te bevestigen en de opvangmogelijkheden uit te
zoeken. Dit betreft in ieder geval: voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mail adres. Dit gebeurt altijd nadat je
hiervoor toestemming hebt gegeven.
Voor een kwalitatief goede uitvoering van onze kinderopvang vragen wij ook naar aanvullende gegevens die voor de
opvang van belang kunnen zijn, zoals informatie over achtergrond, persoonlijke omstandigheden,
levensbeschouwing en opvoedingsideeën. Voor het opvragen en verwerken van deze gegevens vragen wij jouw
nadrukkelijke toestemming.
Beeldmateriaal van je kind, zoals foto’s en video’s gebruiken we nooit zonder jouw schriftelijke toestemming. Deze
toestemming vragen wij vooraf.

Op welke grondslag mogen wij jouw gegevens verzamelen?
De grondslag voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens is de gesloten plaatsingsovereenkomst
of om maatregelen te nemen om een plaatsingsovereenkomst te sluiten.

Voor welke doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de opvang van het kind. Tevens verwerken wij
de persoonsgegevens om de administratieve zaken rond de kinderopvang te verzorgen, om gegevens bij te houden
die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind. Tot slot gebruiken wij de
persoonsgegevens om te kunnen communiceren over de geboden kinderopvang, zowel met jou persoonlijk over je
kind alsook voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Waar en wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je je inschrijft voor kinderopvang via onze website of wanneer je contact
opneemt met onze afdeling planning om een afspraak te maken voor een rondleiding.
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Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Kinderopvang ‘t Herdertje bewaart jouw persoonlijke gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na
afloop / beëindiging van de overeenkomst worden jouw persoonlijke gegevens nog 2 jaar bewaard, mits alle
financiële verplichtingen zijn voldaan. Indien je niet wenst dat jouw gegevens nog 2 jaar worden bewaard, dan kun je
dit aangeven bij de beëindiging van de overeenkomst. In de financiële administratie worden de persoonlijke
gegevens maximaal 7 jaar bewaard (wettelijke plicht).

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst kunnen wij jouw persoonsgegevens
verstrekken aan derde partijen. Kinderopvang ‘t Herdertje heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst
afgesloten, zodat deze alleen jouw gegevens mogen verwerken voor het doel waarvoor wij dat zijn
overeengekomen.
Wij maken gebruik van derde partijen voor onder andere het ouderportaal, het verzenden van nieuwsbrieven en een
digitaal systeem voor verwerking van de klantgegevens.

Contact
Heb je vragen over bovenstaande informatie of wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn? Neem
dan gerust contact op de afdeling planning via telefoonnummer 0229-248745 of per mail: info@herdertje.nl.

Kinderopvang ‘t Herdertje
Wijkpark Bangaerde 2
1689 BH ZWAAG
(0229) 248745
info@herdertje.nl
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