
 

 

Eenrum,  17 juni 2019 

 

Privacy verklaring 

 

 

Uw privacy bij onze in veilige handen! 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan de 

bescherming van uw privacy. Op deze pagina willen wij heldere en transparante informatie geven 

over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Stichting Peuterspeelzaalwerk De  Marne houdt zich 

aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

Stichting Kinderopvang Waddenkind verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de 

diensten van onze organisatie.                                                                                                                            

We verwerken de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam kind en ouders 
- Adresgegevens 
- Geboortedatum 

- E-mailadres 

- Telefoonnummers 

- Geslacht 

- Gezinssamenstelling 

- Vaccinatie kind 

- Burgerlijke staat ouders 

- Hoogst genoten opleiding ouders 

- Medische bijzonderheden 

- Moedertaal/thuistaal 

- Bijzondere persoonsgegevens van u  en uw kind(eren)   

 



Waarom hebben we de gegevens nodig? 
 
Stichting Kinderopvang Waddenkind verwerkt de persoonsgegevens  zodat we: 

- Telefonisch,  schriftelijk   of per mail contact met u op kunnen nemen 
- We de persoonsgegevens kunnen gebruiken om de met u gesloten overeenkomst na te 

kunnen komen. 
- We aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen 
- We uitvoering kunnen geven aan ons pedagogisch beleid 

 
 
Hoe lang bewaren we de gegevens? 
 
Stichting Kinderopvang Waddenkind bewaart uw gegevens en de gegevens van de kinderen niet 
langer dan nodig is om de doelen waarvoor ze worden verzameld te realiseren of dan vanuit een 
wettelijke verplichting noodzakelijk is.   Daarna worden de gegevens verwijderd en/of vernietigd. 
We bewaren de gegevens maximaal 2 jaar. 
 
Delen met anderen 
 
Stichting Kinderopvang Waddenkind verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal de gegevens 
alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. 
 
Delen met scholen en GGD 
We delen gegevens van en uw kinderen alleen na uw schriftelijke toestemming met de basisschool of 
met de GGD en andere partijen die betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van uw kind(eren). 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor kunt 
u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@waddenkind.nl. We zullen zo 
snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. 
 
 
Foto’s en filmpjes op het internet 
Zonder uw toestemming plaatsen we geen foto’s of filmpjes  waarop de kinderen herkenbaar in 
beeld zijn op sociale media.  Zie ons protocol sociale media 
 
 
Beveiligen 
 
Stichting Kinderopvang Waddenkind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Met de partners waarmee we samenwerken en die onze en uw gegevens verwerken hebben we 
verwerkersovereenkomsten afgesloten.  
Als u toch de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik of als u meer wilt weten over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens 
neem dan contact met ons op via info@waddenkind.nl 
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