
 

Uw privacy is belangrijk!  

 

Vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG (wet) strenger gecontroleerd. Stichting 

Kinderopvang De Harlekijn vindt uw privacy belangrijk en wil daar dan ook zo 

transparant mogelijk over zijn. Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Nieuwsbrief 

U ontvangt maandelijks onze nieuwsbrief via Mailchimp. Uw mailadres gebruiken we om u  

op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten binnen Stichting Kinderopvang 

De Harlekijn. Uw mailadres wordt verwerkt in het Mailchimp programma. Bij uitschrijving van 

de kinderopvang ontvangt u geen nieuwsbrief meer. Dit gebeurt automatisch. De 

privacyregels van mailchimp zijn te vinden op deze site: https://mailchimp.com/legal/privacy/  

Mail 

Wij maken gebruik van verschillende mailsystemen. De beveiliging is geregeld door middel 

van een gebruikersnaam en wachtwoord. Ook zijn er werkafspraken gemaakt zoals het 

vergrendelen van de PC bij het (kortstondig) verlaten van de werkplek.  

 

Facebook 

Bij inschrijving ontvangt u een invulformulier waarop u kunt aangeven of er een foto van uw 

kind wel of niet op Facebook geplaatst mag worden. De privacyregels van Facebook vindt u 

via deze link: https://www.facebook.com/business/gdpr 

Website 

Onze website heeft een SSL beveiliging en een cookiemelding, belangrijke voorwaarden 

waar een website aan moet voldoen. Op de website vindt u meer informatie over privacy en 

cookies: https://www.kdvdeharlekijn.nl/pricavy-en-cookies/  

Partners 

Stichting Kinderopvang De Harlekijn werkt met verschillende partners samen. Of het nu gaat 

om kind- en oudergegevens, online back-up, ziekteverzuim of personeelsadministratie… de 

privacy is hiervoor geregeld. We hebben met al deze partners een verwerkersovereenkomst 

gesloten. Indien noodzakelijk is het mogelijk dat een betrokkene inzage krijgt in de 

verwerkersovereenkomsten.  

Recht op correctie/verwijdering 

Zijn uw gegevens onjuist? In de ouderomgeving van ons kindsysteem KidsAdmin kunt u zelf 

uw gegevens wijzigen. U heeft ook recht om correctie van hun persoonsgegevens te vragen. 

Stichting Kinderopvang De Harlekijn zal persoonsgegevens verbeteren, aanvullen, 

verwijderen of afschermen wanneer persoonsgegevens: 

- feitelijk onjuist zijn; 

- onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; 

- op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt. 

Recht op dataportabiliteit 

Elke ouder op het kinderdagverblijf ontvangt de informatie van het peutervolgsysteem van 

zijn/haar kind(eren) zodat zij deze informatie mee kunnen nemen naar andere organisaties 

(school). Deze informatie wordt uitgeprint en meegegeven aan de ouder. Daarnaast wordt 

het document opgeslagen op onze iCloud.  

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://www.kdvdeharlekijn.nl/pricavy-en-cookies/


Gegevens uit ons kind-administratiesysteem zijn ook te exporteren indien een ouder hier 

naar vraagt. Wilt u weten hoe de gegevens verwerkt worden? U kunt hierover informeren bij 

het management van Stichting Kinderopvang De Harlekijn.   

Privacy by design & by default 

Bij het ontwerpen van producten en diensten zorgt Stichting Kinderopvang De Harlekijn dat 

persoonsgegevens van ouders en kinderen goed worden beschermd. Stichting 

Kinderopvang De Harlekijn verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het 

specifieke doel dat we willen bereiken. Wij vragen niet meer gegevens dan nodig. 

Toestemming  

Algemene gegevens 

Wanneer u een contract aangaat met Stichting Kinderopvang De Harlekijn, dan mogen wij 

alle gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren en die 

noodzakelijk zijn om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens mogen 

wij verwerken zonder toestemming. Stichting Kinderopvang De Harlekijn is wettelijk verplicht 

om deze gegevens vast te leggen.  

Bijzondere gegevens 

Gegevens zoals gezondheid of schoolkeuze registeren wij omdat dit van belang is voor de 

opvang. Elke ouder ontvangt bij de start een formulier waarop staat aangegeven dat u 

toestemming geeft om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Dit formulier bevat 

ook andere vragen omtrent de privacy, zoals het wel of geen foto’s plaatsen op social media. 

De gegevens worden bewaard voor zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor het 

verzameld is.  

Bewaren van gegevens 

Onze vuistregel is: we bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Er zijn ouders die 

zich met hun kinderen registeren bij Stichting Kinderopvang De Harlekijn maar uiteindelijk 

toch geen gebruik maken van onze diensten. De gegevens zullen na verloop van tijd worden 

verwijderd.  

Wanneer een kind op de opvang stopt, dan bewaren wij de gegevens nog in ieder geval 

minimaal 2 jaar. Na die twee jaar zijn er nog een aantal gegevens die noodzakelijk zijn voor 

de Belastingdienst. Wij hebben daarom een administratieve bewaarplicht en moeten daaraan 

voldoen.  

Wanneer het een sollicitant betreft zullen de gegevens maximaal een jaar worden bewaard; 

in verband met regelmatige vacatures kunnen mensen later opnieuw solliciteren. Met de 

eerder gestuurde informatie weet je wat er eerder is gezegd en besloten. Dit is van belang.  

Interne communicatie 
Stichting Kinderopvang De Harlekijn besteedt aandacht aan het informeren van de 

medewerkers. Ze zijn en blijven op de hoogte van het privacybeleid. Dit doen wij door een 

interne nieuwsbrief en/of door de maandelijkse overleggen.  

Wilt u meer informatie over het verwerken van de persoonsgegevens? U kunt hiervoor 

contact opnemen met het management van Kinderopvang De Harlekijn: 

info@kdvdeharlekijn.nl of via telefoonnummer 0343 452911. 
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