PRIVACYVERKLARING GASTOUDEROPVANG HET GIRAFJE
22-02-201H
Gastouderopvang Het Girafje doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderopvang Het Girafje houdt zich in
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij
•

•
•
•
•
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring
de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen
en deze respecteren.

Doel verwerking persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen
Persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen worden door Gastouderopvang Het
Girafje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)
•
•
•
•
•
•
•

voor een goede afstemming van de verzorging van uw kind
voor het gebruik van verklaringen en toestemmingsformulieren voor de verzorging van
uw kind
voor informatieoverdracht van de opvang dag, eventueel met gebruik van
opvangschriftje, zowel digitaal, handgeschreven of andere manier van
informatieoverdracht
voor eventueel gebruik van een observatielijst bij observatie van uw kind
voor registreren van ongevallen tijdens de opvang
voor Meldplicht bij vermoeden kindermishandeling en huiselijk geweld
om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en
bewaarplicht, achterwachtplicht en personenregistratieplicht.

Welke gegevens bewaren wij?
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderopvang het Girafje de volgende
persoonsgegevens van u vragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n.a.w. gegevens
geslacht kind
geboortedatum kind
telefoonnummers
opvangtijden
opvangdagen
gegevens personen in geval van nood
huisartsgegevens
specifieke verzorgingsinformatie.

Deze gegevens worden door Gastouderopvang Het Girafje mondeling bij u
opgevraagd middels het intakeformulier en/of benodigde
verklaringen/toestemmingsformulieren. Met ondertekening geeft u toestemming

deze gegevens door Gastouderopvang Het Girafje te laten verwerken en te
gebruiken.
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot
geloofsovertuiging, etnische afkomst, seksuele voorkeur of gezondheid. Wij registeren
dergelijke gegevens alleen indien wij dit nodig achten met het oog op de uitvoering van de
opvang, de gezondheid van gastkinderen of het kunnen aanbieden van geschikte opvang
en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de vraagouder.
Beeldmateriaal
Voor marketing- en communicatiedoeleinden plaatsen wij uitsluitend met schriftelijke
toestemming van de betreffende vraagouder vooraf beeldmateriaal op onze website of
social media.
Hoe lang bewaren bij persoonsgegevens?
Gastouderopvang Het Girafje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken, zoals een
gastouderbureau, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen
•
•
•
•

Alle personen die namens Gastouderopvang Het Girafje van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Papieren gegevens worden veilig opgeborgen.
In een telefoongesprek vermelden we dat we gegevens gaan noteren,

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij
van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct
aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis
van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze
toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij doen ons uiterste best uw klacht naar
genoegen af te handelen. U heeft dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende organisatie op het gebied van
privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem
dan gerust contact met ons op.

