Stichting Co-Nijntje AVG

AVG Peuteropvang Co-Nijntje m.b.t. ouders* en kinderen
Peuteropvang Co-Nijntje gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegeven van ouders en kinderen. De
gegevens die wij ontvangen en verwerken zijn:
·
·
·
·
·
·
·
·

Voor- en achternamen van kind en ouders
Burger service nummers (BSN) kind en ouders
Geboortedatum kind
Woonadres
Mailadres
Telefoonnummers ouders*
Telefoonnummers van derden in geval van nood (denk aan familieleden , vrienden of buren
die door de ouders zelf worden opgegeven)
Medische gegevens indien dit noodzakelijk is om goede opvang te kunnen bieden

Wanneer ontvangen we welke informatie?
1. Als een persoon zich inschrijft ontvangen we de volgende gegevens:
·
·
·
·
·
·
·
·

Voor- en achternaam kind
Geboortedatum kind
Naam ouder(s)
Adres ouder(s)
Telefoonnummer(s) ouders
E-mail adres ouder
Gewenste dagen voor de opvang
Gewenste plaatsingsdatum

Deze gegevens zijn nodig om in contact met de ouder te komen om een eventuele plaatsing van het
kind op de peuteropvang te bewerkstelligen.
Als Peuteropvang Co-Nijntje geen opvang kan bieden omdat er geen plek is, worden de gegevens
alleen bewaard als men op de wachtlijst wil worden geplaatst.
Als men voor een andere opvang kiest, worden de gegevens na een maand vernietigd.
De gegevens op de wachtlijst blijven bewaard tot er plek vrij komt, of als men aangeeft van de
wachtlijst te willen worden verwijderd.

Inschrijven kan via de website of via een papieren inschrijfformulier.
1. Als een persoon contact zoekt via het contactformulier op de website:
·
·
·
·

Naam kind en ouders
Adres
E-mail adres
Telefoonnummers

Deze gegevens worden alleen bewaard indien dit nodig is i.v.m. de reden waarom er contact is
opgenomen. Anders worden deze gegevens vernietigd.
1. Tijdens/na het intake gesprek:
Als een kind wordt geplaatst op Peuteropvang Co-Nijntje vindt er eerst een (telefonische)intake
gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden o.a. persoonlijke gegevens uitgewisseld van ouders en
kind in zoverre ze van belang zijn voor plaatsing kind, naast de gegevens die we al hebben ontvangen
via het inschrijfformulier.
Deze gegevens kunnen medische gegevens zijn, die nodig zijn voor goede opvang.
Er wordt uitdrukkelijk verteld dat Co-Nijntje:
·

·

·
·

De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacy Statement
dat men kan lezen op de website.
De verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel de gegevens die minimaal
en wettelijk gezien nodig zijn voor zowel plaatsing kind, als handelingen m.b.t financiële
zaken.
We vragen uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de
persoonsgegevens;
Foto’s van de kinderen worden alleen aan de ouders gegeven, ouders kunnen aangeven op
het inschrijfformulier of hun kind wel of niet mag worden gefotografeerd en voor welke
doeleinden ze gebruikt mogen worden.

1. Tijdens de contractperiode
Zolang het kind op de peuteropvang is ingeschreven, verwerken wij gegevens. Deze gegevens zijn
voor desbetreffende ouder altijd op te vragen of in te zien. De gegevens die worden verzameld zijn:
·
·
·
·
·
·
·
·

Voor- en achternamen van ouders en kind
BSN van ouders en kind
Geboortedata ouders en kind
Woonadres
Mailadres
Telefoonnummers
Telefoonnummers van derden in geval van nood (denk aan familieleden , vrienden of buren
die door de ouders zelf worden opgegeven)
Medische gegevens indien dit noodzakelijk is om goede opvang te kunnen bieden

·
·

Eventuele medische gegevens die noodzakelijk zijn voor goede opvang en verzorging
Gegevens in het kindvolgsysteem

Al deze gegevens blijven bewaard gedurende de periode dat er gebruik wordt gemaakt van de
opvang. De gegevens uit het kindvolgsysteem worden in het overdrachtformulier verwerkt. Het
overdracht formulier wordt meegegeven aan de ouder en besproken met de ouder op het moment
dat het kind de opvang verlaat. De overige gegevens blijven maximaal een jaar bewaard en worden
daarna vernietigd.
·

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming voor is gegeven.
·

Financiële gegevens worden gebruikt voor inning van de contributie en voor verplicht
toezenden van maandelijks overzicht van het aantal afname uren naar de belastingdienst.

1. Waar zijn de gegevens terug te vinden, waar worden ze bewaard?
·
·
·
·
·
·

In de map kind gegevens op Peuteropvang Co-Nijntje
Op de adressenlijst op Peuteropvang Co-Nijntje
In het kindvolgsysteem van Peuteropvang Co-Nijntje
Bij medewerker die belast zijn met planning en plaatsing van kinderen op de opvang op
beveiligde usb-stick of sterk beveiligde computer.
Financiële gegevens worden in goed beveiligde computer verwerkt en moeten wettelijk
7jaar worden bewaard.
Zie het overzicht verwerking in privacy statement

*Daar waar ouder(s) staat, kun je ook verzorger(s) lezen.

