
Privacy statement  
 

 

1. Inleiding 

De Peutersoos gaat zorgvuldig om met privacygegevens van haar leden. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gelden de volgende bepalingen: 

 Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

 De Peutersoos heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij 

worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 

 Binnen De Peutersoos is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor 

zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is. 

2 Doel gegevensverwerking 
De Peutersoos verzamelt alleen gegevens van leden (ouders en/of verzorgers en kinderen) in het kader van de 

uitvoering van haar taken. Gegevens worden geregistreerd met als doel: 

 Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering. 

 Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling 

van het kind. 

 Het onderhouden van contacten met de ouders (/verzorgers) van de kinderen. 

 Het aanvragen van subsidie/toelagen. 

3 Gegevens die worden vastgelegd 
De Peutersoos legt gegevens vast bij inschrijving, daarnaast worden ook gegevens vastgelegd als onderdeel van de 

opvang (bijvoorbeeld in het kader van overdracht). 

De volgende gegevens van worden vastgelegd op basis van opgave door ouders bij inschrijving:  

Kind 

 Naam 

 Geslacht 

 Geboortedatum 

 Adresgegevens 

Ouders / verzorgers 

 Naam 

 Telefoon (vast, mobiel) 

 Email 

Overig* 

 Geloofsovertuiging 

 Gezinssamenstelling 

 Gesproken taal 

 Medische gegevens 

*Alleen indien noodzakelijk en/of relevant voor een goede opvang van uw (kind(eren) en uitsluitend met uw toestemming 



Bewaren van gegevens 
Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst en aanbevolen 

bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen. De Peutersoos bewaart uw 

persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren 

of dan vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. 

Delen van gegevens 
De Peutersoos biedt een veilige en vertrouwde omgeving en vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen 

gestimuleerd wordt. Het is hierbij belangrijk dat er regelmatig overleg en afstemming plaatsvindt met de 

ouders/verzorgers. Onderdeel van dit overleg is het uitwisselen van informatie.  

De Peutersoos wisselt ten behoeve van de uitoefening van haar taken ook gegevens uit met bijvoorbeeld de GGD, 

scholen etc. Hierbij gelden de volgende bepalingen conform de AVG: 

 Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:  

o een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van Toeslag kinderopvang);  

o indien dat gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de 

betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden;  

o op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de 

geregistreerde(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt.  

In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt indien de ouder hiervoor duidelijk 

toestemming geeft. 

4. Overig 
Inzage, controle en wijziging van gegevens 
Vanuit de AVG hebben ouders het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te beperken, te 

verwijderen en op dusdanige wijze te ontvangen dat de gegevens makkelijk over te dragen zijn aan een andere 

organisatie. In dat laatste geval gaat het alleen om persoonsgegevens die De Peutersoos met uw toestemming 

verwerkt. Hiervoor kan een inzageverzoek worden gedaan bij het bestuur. Correctie of verwijdering mag worden 

gevraagd indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, niet nodig zijn om het doel te behalen, als de gegevens in strijd 

met een wettelijk voorschrift worden verwerkt of als de ouder niet langer toestemming wil geven aan De 

Peutersoos voor het gebruik van zijn/haar gegevens. Dit laatste is alleen mogelijk als De Peutersoos de betreffende 

gegevens niet meer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst kinderopvang en mits het past binnen de 

wet- en regelgeving waar De Peutersoos aan moet voldoen.  

Beveiliging van gegevens 
De Peutersoos neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Vragen en klachten 
Vragen over het privacybeleid kunnen gesteld worden bij het bestuur. Klachten over het niet juist uitvoeren van 

het privacybeleid kunnen via de klachtenprocedure van De Peutersoos geuit worden.  


