Privacyverklaring

Welke gegevens worden verwerkt
Wanneer u uw kind aanmeldt bij De stichting Kinderopvang Nederlek, hierna verder te noemen de
SKN, vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens van uzelf, uw eventuele partner en uw kind.
Wij gebruiken deze gegevens om u telefonisch, per e-mail of per post te benaderen over zaken
verband houdend met de verleende diensten en voor de dagelijkse verzorging van uw kind.
De gegevens worden verwerkt op de volgende wettelijke gronden:
• Het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst;
• Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Beveiliging en bewaartermijn
De SKN verwerkt deze gegevens in een digitaal administratiesysteem , waar alleen het
kantoorpersoneel toegang tot heeft in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De SKN heeft
organisatorische en technische maatregelen getroffen om alle persoonsgegevens te beveiligen. Onze
systemen, programma’s en website zijn adequaat beveiligd.
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de overeenkomst dan wel voor de
wettelijke verplichting.
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens
Wij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Al onze medewerkers zijn
gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na hun dienstverband, zoals geformaliseerd in een
geheimhoudingsverklaring. Deze vormt een onderdeel van hun arbeidsovereenkomst.
Gegevensuitwisseling

De SKN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden (in ons geval de Belastingdienst), om te
voldoen aan de wettelijke verplichting.
Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft
u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons over te laten dragen aan uzelf of, in opdracht
van u, over te dragen aan een andere partij. Indien u hiervan (inzien, wijzigen of verwijderen van
gegevens) gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit schriftelijk/per mail aan ons kenbaar te
maken.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Wij proberen uw vraag/klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien wij niet tot overeenstemming
kunnen komen, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
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De SKN neemt u privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen.
Aanpassing Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor de tekst van deze Privacy verklaring aan te passen gelet op nieuwe
ontwikkelingen en wetgeving.
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