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Uw gegevens
-

-

-

Inschrijfformulieren worden thuis bij de eigenaresse bewaard in een afgesloten
kast.
Aanwezigheid van uw kind(eren) wordt in een agenda genoteerd op de groep.
Deze zal uit het zicht bewaard worden in een lade, zodat genoteerde
informaties niet direct voor iedereen zichtbaar zal zijn.
Verjaardagen worden enkel in de agenda genoteerd.
Betalingsgegevens worden enkel gedeeld met onze boekhoudster Lysanne
Cremers en belasting en administratie adviseur Jacques Klaassen.
De computer waarop gegevens worden verwerkt bevind zich ook niet op de
groep. Alleen de eigenaresse is in bezit van een wachtwoord. En alleen
gegevens voor het boekhouden en belasting worden gedeeld. Andere gegevens
worden enkel met toestemming van derden gedeeld.
Alle schriftelijke informatie dat aan ouders meegegeven wordt met persoonlijke
informatie, wordt in een dichte envelop meegegeven.
Mails worden persoonlijk gestuurd. En niet naar meerdere mail adressen
tegelijk.
Toekomstige personeel zullen direct bij de eerste ontmoeting bekend worden
gemaakt met onze Privacy beleid

Uw kind
-

-

-

-

Er wordt met toestemming van ouders/ verzorger(ster) een whatsapp
aangemaakt per gezin waar het mogelijk is om foto’s te ontvangen van alleen
uw kind(eren) Foto’s dienen als het kind naar huis gaat direct verwijderd te
worden van het kinderdagverblijf daarvoor bestemde mobiel.
Tekeningen en knutselwerken worden opgehangen. Namen worden op de
achterkant genoteerd.
Bij het vieren van verjaardag worden er momenteel alleen foto’s van uw kind
gemaakt. We gaan zodra we opgestart zijn een lijst opstellen voor ouders,
waarin zij aan kunnen geven bij welke activiteiten zij het niet erg vinden dat
hun kind(eren) met andere kinderen op foto te zien zullen zijn. Bedenk wel dat
deze op de whatsapp komen en ouders foto’s kunnen gebruiken zoals zij
willen.
Wij kiezen ervoor om geen foto’s op internet, facebook etc. te zetten of te
gebruiken voor andere doeleinden. Enkel whatsapp met toestemming van
ouders.
Whatsapp is geen communicatie middel voor privé gesprekken. Alleen Bellen,
mailen, brief of mondeling.
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-

Het mapje/ schriftje met noodzakelijke gegevens van uw kind(eren) wordt uit
het zicht bewaard op de groep.

Ouders
-

-

Uw persoonsgegevens inzien? Dat is uw recht. Echter is het niet uw recht
gegevens van anderen in te zien.
Documenten inzien van het kinderdagverblijf, bij de meeste gevallen is dit
mogelijk. U hoeft het alleen even te vragen. Waarschijnlijk zal er al een
inkijkexemplaar aanwezig zijn of kunnen wij deze voor u uitprinten.
Uw gegevens worden alleen met uw schriftelijke en ondertekende toestemming
verstrekt.
Heeft u vragen, klacht of opmerking kunt u contact opnemen met:
Directrice: Shurnaiska Cremers-Ferrero
Kapelstraat 18A
5824AJ
Holthees
Mobiele nummer: 0641103873
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