Privacy statement Kindercentrum
Madelief
Dit is het privacy statement van Kindercentrum Madelief, gevestigd te 6591 TB, Gennep aan de
Rijssenbeeklaan 1 (Kindercentrum Madelief ), http://madeliefkindercentrum.nl/

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die
u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website.
Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid
in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data in overeenstemming
met de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Kindercentrum Madelief is de verantwoordelijke in de zin van de AVG
ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk
voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in
overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken
en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Kindercentrum Madelief verwerkt persoonsgegevens vanaf het moment dat u informeert naar de
mogelijkheden voor een plaatsing.
Kind:
- Naam kind
- Geboortedatum
- Adres
- Ontwikkeling en eventuele bijzonderheden (allergie/bijzonder gedrag of ontwikkeling)
- Inentings- gegevens
- Naam en telefoonnummer tandarts/huisarts
- Noodnummer (inclusief naam en relatie met het kind)
- Gezinssituatie
- BSO: Basisschool, leerkracht en groep
- BSN-nummer
- Kijk kindvolgsysteem (observaties, elk half jaar)
- Eventueel formulier medicijnverstrekking
- Toestemmingsformulier (o.a. foto’s/video’s)
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- Toestemmingsformulier stamgroep
- Verslag oudergesprek
- Kind verslag bij overdracht naar peutergroep, BSO of school
- Eventuele verslag(en) kind bespreking bij bijzonderheden
Ouder(s)/ Verzorger(s)
- Naam ouder(s)/verzorger(s)
- Verjaardag
- Telefoonnummer
- Mailadres
- Adresgegevens
- Woonplaats
- Bankrekeningnummer
- BSN –nummer
Overig:
- Datum geplande rondleiding
- De gewenst locatie voor opvang
- Gewenste plaatsingsdatum/ ingangsdatum
- Wanneer de aanmelding is ontvangen
- Welke dagdelen (evt. vervroegde opvang)
- Overeenkomst 49 of 52 weken
- Locatie van plaatsing
- Eventuele afwijkende afspraken
- Gemaakte afspraken
- Eventuele bijzonderheden
- Toelichting wanneer opvang niet door is gegaan
- Kostenoverzicht

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Kindercentrum Madelief verzamelt alleen de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de
overeenkomst. Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats
aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door
u verstrekte gegevens om:
 Uw aanvraag af te handelen.
 Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
 U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren, afhandeling van een betaling.
 Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en
ontwikkeling van het kind; Om zo uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
 Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt. Bijvoorbeeld het doorgeven van uw
BSN-nummer, persoons- en of contractgegevens aan de Belastingdienst.
 Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
 Ook gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over onze activiteiten, thema’s, wijzigingen
en nieuws.
 Het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen.
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 Het aanvragen van subsidie/toeslagen.
 Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur, interne- en externe
auditoren en de accountant.

Schriftelijke persoonsgegevens worden uiterlijk een maand verwijderd nadat de opvang is beëindigd
door de mentor van het kind. De digitale persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar verwijderd
nadat de opvang is beëindigd tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke bewaarplicht.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde
doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die
wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of
noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij
persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u
hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor
marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat
kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. U kunt toestemming geven voor het
maken van foto’s en video’s in de nieuwsbrief, facebook of op de website. Deze toestemming kan ten
alle tijden ingetrokken worden. Dit wordt ook besproken tijdens het plaatsingsgesprek.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Madelief plaatst zelf geen cookies.
Meer informatie over cookies kunt u vinden in de disclaimer.
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Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@madeliefkindercentrum.nl.

Vragen
We vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u
vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens,
dan kunt u ons uw vraag stellen via het mailadres: info@madeliefkindercentrum.nl

Klachten
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen via de
reguliere klachtenprocedure van Kindercentrum Madelief. De klachtenprocedure is te vinden op de
website. De directie is verantwoordelijk voor dit reglement.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met de directie, info@madeliefkindercentrum.nl.
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