
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Kinderopvang Het Kleine Prinsje 2023  

 
 

Beste ouder,(s) verzorger(s) 
 
Kinderopvang Het Kleine Prinsje wil heel graag voldoen aan de nieuwe richtlijnen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze mail wil ik u 
laten weten hoe ik omga met u gegevens en waar ik ze voor gebruik. Vanuit de AVG 
is het belangrijk dat ik aantoonbaar maak dat ik toestemming heb om 
persoonsgegevens te verzamelen. Hieronder geef ik een overzicht van de gegevens 
die ik verzamel en op welke manier deze worden opgeslagen en gebruikt. 
 
Welke gegevens verzamel ik? 
Ik verzamel van u uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail. Tijdens de 
aanmelding van uw kind(eren )  verzamel ik medische gegevens, zoals 
medicijngebruik.( Alleen zo nodig ) en worden er eventuele bijzonderheden 
besproken.  
Van uw kind verzamel ik o.a. bijzonderheden als het gaat om medicijnen of 
allergieën.  
 
Waarom verzamel ik deze gegevens? 
De verzorging van uw kind nemen wij zeer serieus. Mocht het voorkomen dat we bij 

eventueel nood u moeten bereiken dan is het fijn dat we alle gegevens van u kunnen 

vinden of van uw kind. U blijft namelijk de ouder en een samenwerking tussen 

kinderopvang en u is van groot belang.  

Tevens kan ik u een nieuwsbrief of mail sturen met handige informatie over de 
kinderopvang.  
 
Hoe verzamel ik deze gegevens? 
Ik verzamel u gegevens voor of tijdens een rondleiding en soms via telefoon of e-
mail. Ook verzamel ik gegevens door het invullen van een aanmelding formulier. 
 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de kind(eren) planning via het programma Bitcare; 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie via Ahead Accountants; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (kinderopvang Het Kleine 

Prinsje en Bitcare) 

- Wij zijn verzekerd via Zorg van de Zaak. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken 

wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens 
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te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere 

partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld 

hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons 

opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook 

verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen 

met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de 

EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen 

jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de 

ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Kinderopvang Het Kleine Prinsje bewaart persoonsgegevens niet langer dan 

noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet 

is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo 

hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens Kinderopvang Het Kleine Prinsje van uw gegevens 

kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als 

daar aanleiding toe is; 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen 

bij fysieke of technische incidenten; 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming 

van persoonsgegevens. 

 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke 

wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze 

verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te 
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laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij 

kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. 

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven 

toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 

vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u 

niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in 

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op 

het gebied van privacybescherming. 

 
Ik heb uw toestemming nodig! 
Ik heb voor ons dagelijkse werkzaamheden uw ( kind) gegevens nodig. Voor het 
registreren van de voortgang van uw kind en om u te informeren via nieuwsbrieven of 
mail. 
Daarom wil ik u graag om toestemming vragen. Indien u wenst dat ik u gegevens uit 
mijn administratie verwijder, stuur dan een e-mail 
naar administratie@hetkleineprinsje.nl Ik zal dan onmiddellijk al uw gegevens 
verwijderen. Dit betekent dat u geen nieuwsbrief meer van mij ontvangt en dat ik uw 
gegevens in mijn administratie zal verwijderen of anonimiseren.  
Indien ik geen email  van u ontvang, ga ik ervan uit dat ik uw gegevens mag blijven 
gebruiken voor bovenstaande doeleinden.  
Voor de belastingdienst ben ik verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in mijn 

financiële administratie. In mijn financiële administratie zullen uw gegevens 7 jaar 

lang blijven opgeslagen, waarna ze automatisch worden verwijderd. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft 

neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord  

Contactgegevens 
Kinderopvang & BSO Het Kleine Prinsje 

Anja Prins 

administratie@hetkleineprinsje.nl 
 

Achlumerdijk 101 

8862 AL Harlingen 

0517-769 037 

www.hetkleineprinsje.nl 
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