
Kinderopvang  

Nynke 

 

          Koningin Wilhelminastraat 91 – 8019 AL – Zwolle tel: 038- 4220587  | Registratienummer: 102843831 
                                                    Hobbemastraat 53- 8021 EM Zwolle tel: 0384581922 | Registratienummer: 293714691 
                                  Postadres: Van Karnebeekstraat 115 - 8011 JE - Zwolle - tel: 038-4222385 | Registratienummer: 226359955 
                         IBAN: NL73 RABO 0140070427 | KvK: 56847025 | e-mail: info@kinderopvangnynke.nl | www.kinderopvangnynke.nl   
    

          

Privacyreglement 
 
Per 25 mei 2018 is de “ Algemene Verordening Gegevensbescherming” van kracht. Omdat de kinderen een 
kwetsbare doelgroep zijn hebben we hier een grote mate van verantwoordelijkheid in te nemen. Als 
kinderdagverblijf dienen wij u als ouder(s) te informeren hoe wij hieraan voldoen. We zijn hier altijd al 
uiterst zorgvuldig in geweest maar dienen nu alles procesmatig vast te leggen. 
 
Transparantie en zelfbeschikking staan in deze verordening voorop. Zo hebt u recht op inzage in de 
gegevens die wij van u hebben. Het recht om deze gegevens te krijgen en om te kunnen uitwisselen met 
andere instanties. Het recht op bezwaar, het recht om gegevens aan te vullen of te verbeteren. En het recht 
om vergeten te worden. Niet alle informatie kan per direct vergeten worden, zo is er bijvoorbeeld voor de 
fiscus een bewaarplicht van minimaal 7 jaar. 
 
In de achterliggende periode hebben we onze organisatie doorgelicht en geïnventariseerd hoe, waar en 
welke gegevens verwerkt en bewaard worden. Zo is er een verwerkingsregister aangemaakt waarin de 
processen zijn vermeld en is er een protocol voor de leidsters opgesteld. De beveiliging ter voorkoming 
van het lekken van persoonsgegevens zijn zo veel mogelijk gewaarborgd. Mocht er onverhoopt toch een 
data-lek zijn dan moeten wij dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Wij dienen op te sommen waar wij en welke gegevens, wij van u en van/over de kinderen hebben. Dit is 
het volgende: 
 

- Naw-gegevens, contractstukken en aanvullende informatie omtrent de aanmelding; 
- Facturatiegegevens en bankmutaties e.d.; 
- E-mail-/appwisseling; 
- Camerabeelden van max. 2 weken; (locatie Veerallee) 
- Gegevens in ons kindplanning-programma Bitcare; 
- Observatiegegevens van de kinderen in observatieprogramma Looqin; 
- Foto’s en informatie op beveiligde werktelefoons/werk-iPads/werkcomputers; 
- Niet digitale stukken/informatie; 
- Alle informatie die u zelf hebt aangeleverd. 

 
Het spreekt voor zich dat wij uiterst voorzichtig met uw privacy zullen blijven omgaan. De beveiliging 
hiervan is up-to-date en alle leidsters zijn geïnstrueerd. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen 
we dit graag. Wilt u inzage, gegevens aanvullen of deze gegevens ook willen hebben dan kan dit via Nynke 
van Amerom. 

 
In het kader van deze verordening moeten we uitdrukkelijk uw akkoord ontvangen. Wilt u bij uw akkoord 
hieronder tekenen en dit formulier aan ons retourneren? 
 
Naam   :………………………………………………………………….. 
Adres  :………………………………………………………………….. 
Woonplaats :…………………………………………………………………..  
Ouder(s) van :………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening ouder(s):         
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