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Kids voor Kinderen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van ouders, kinderen en 
onze medewerkers. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over welke 
persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Kids voor Kinderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; 

- Verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Wij vragen om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens; 
- We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van 

de persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
- Op de hoogte zijn van de rechten omtrent jullie persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze 

respecteren. 

Als Kids voor Kinderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens. Indien je na 
het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst 
op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 
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Verwerking van persoonsgegevens van ouders & kinderen 
 
Om de overeengekomen plaatsingsovereenkomst goed uit te kunnen voeren verwerken wij 
persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van ouders en kinderen. In de onderstaande tabel zie je 
snel welke gegevens dat zijn en hoe we er mee omgaan. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens 
van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door 
de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming geven zij door het ondertekenen van 
de plaatsingsovereenkomst. 
 
Omdat een kinderdagverblijf wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te delen met de Belastingdienst, 
geldt er een vrijstelling voor het melden van de verwerking van de persoonsgegevens aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Wel moeten wij hiervoor aan strikte voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn ons 
bekend en onze Privacy Policy en de verwerking van persoonsgegevens is hierop afgestemd. Meer informatie 
over de vrijstelling voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens lees je hier: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl . 
 

Waar worden jouw persoonsgegevens voor gebruikt? 

- Administratieve doeleinden; 
- Communicatie over de plaatsingsovereenkomst; 
- Het uitvoering geven aan de plaatsingsovereenkomst; 

Welke (bijzondere) persoonsgegevens verwerken we daarvoor: 

- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Adres, postcode, woonplaats; 
- Telefoonnummer(s); 
- E-mailadres(sen); 
- Geboortedatum kind(eren); 
- Geboortedatum ouder(s); 
- BSN-nummer kind(eren); 
- BSN-nummer ouder(s); 
- Bankgegevens; 
- (Zakelijk) Telefoonnummer; 
- (Zakelijk) E-mailadres; 
- Geslacht. 
- Foto’s van ouders en kinderen* (middels apart toestemmingsformulier) 

*De foto's worden gemaakt met de iPad op de groep. Deze foto’s kunnen gebruikt worden in de fotolijsten op het 
kinderdagverblijf, de nieuwsbrief voor ouders en ze worden gepubliceerd in de ouderlogin / APP zodat je deze kunt 
bekijken en bewaren. (De foto's op de iPad worden iedere week permanent gewist en de foto's worden maximaal 1 maand 
bewaard in de app). Sommige foto's posten we op onze Facebookpagina. Kinderen worden hierbij altijd onherkenbaar in 
beeld gebracht of de foto wordt bewerkt. 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens ? (uitgezonderd foto’s - zie hierboven) 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen de wettelijk verplichte gegevens in de 

  

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-bijzondere-persoonsgegevens-verwerken-6341
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financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 
Om de overeengekomen arbeidsovereenkomst goed uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens 
en bijzondere persoonsgegevens van onze medewerkers. In de onderstaande tabel zie je snel welke 
gegevens dat zijn en hoe we er mee omgaan. 

 

Waar worden jouw persoonsgegevens voor gebruikt? 

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Welke (bijzondere) persoonsgegevens verwerken we daarvoor: 

- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- woonadres, postcode, woonplaats; 
- Telefoonnummers; 
- E-mailadres; 
- Geboortedatum; 
- Salarisgegevens; 
- Kopie ID; 
- BSN-nummer; 
- Bankgegevens. 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens? 

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor 
maximaal 7 jaar. 
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Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij aan een derde partijen indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In het onderstaande schema zie je aan welke bedrijven 
wij persoonsgegevens uitwisselen en waarom. 
 
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 de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de aan ons 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, of een melding bij Veilig Thuis en 
de jaarlijkse aanlevering van kinderopvanggegevens aan de Belastingdienst. 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. ( bijvoorbeeld bij 
de overdracht van het kindvolgsysteem van jouw kind aan de basisschool. ) 
 
 

Bedrijf:  Waarom?  Persoonsgegevens van: 

Muldata Software  Software kinderopvang t.b.v. 
planning, facturatie, 
debiteurenbeheer, 
contractbeheer, koppeling 
belastingdienst, mailingen etc. 

ouders, kinderen, medewerkers 

GSuite voor bedrijven  diverse planningen, protocollen 
en werkafspraken waarbij naam 
en geboortedatum van het kind 
wordt vastgelegd.  

kinderen: voornaam, achternaam, 
geboortedatum 

Ondertekenen.nl  digitaal ondertekenen van 
overeenkomsten 

ouders, kinderen, medewerkers 

NMBR Salarisverwerking  Software t.b.v. 
salarisadministratie 

medewerkers 

Twinfield Boekhouden  Software t.b.v. de financiële 
administratie 

ouders, medewerkers 

Flow Accountants  Accountantskantoor van Kids 
voor Kinderen 

ouders, medewerkers 

ArboNed Dienstverlening  Aansluiting arbodienst  medewerkers 

Geytenbeek Clear Benefits  Tussenpersoon Assurantie  medewerkers 

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
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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 Kids voor Kinderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen; 
- We hanteren een toegangscode op alle ipads en mobiele devices die we gebruiken; 
- 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 jouw gegevens  
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen 
hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte 
gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Wij 
kunnen je  vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan 
heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct 
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt 
altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacybescherming. Meer informatie over Autoriteit Persoonsgegevens vind je 
op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl . 

Contactgegevens 
Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons 
op! 
 
Kids voor Kinderen Kinderopvang B.V. 
Bart Mensen - Jeanine Rozenberg-Mensen 
oud Eemnesserweg 5b 3741MP Baarn 035-6282515 
Albertus Perkstraat 73 1217NP Hilversum 035-5430309 
mail: bart@kidsvoorkinderen.nl  
https://www.kidsvoorkinderen.nl/privacy/  
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