Privacybeleid
Inleiding
Voor u ligt het beleid van Peuterspeelzaal De Bengelenbak voor de privacy van de ouders en
de kinderen waar opvang voor verzorgd wordt. Om ervoor te kunnen zorgen dat goede en
kwalitatief hoogstaande opvang geboden wordt, is het van belang dat Peuterspeelzaal De
Bengelenbak de beschikking heeft over persoonlijke gegevens van ouders en diens kinderen.
Deze gegevens worden verstrekt op basis van wederzijds vertrouwen. De organisatie
vertrouwt erop dat ouders alle gegevens verstrekken die nodig zijn in de opvang van hun
kinderen. Ouders kunnen op hun beurt erop vertrouwen dat Peuterspeelzaal De Bengelenbak
zorgvuldig en met respect omgaat met deze gegevens. De invulling van de wederzijdse rechten
en verplichtingen staan omschreven in dit beleid.
Beleid bewaren van persoonsgegevens
Peuterspeelzaal De Bengelenbak draagt zorg voor het zorgvuldig bewaren van de
persoonsgegevens van ouders en peuters. Persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en E-mailadres, die worden verkregen via het papieren inschrijfformulier
worden bewaard in een af te sluiten kast in de peuterspeelzaal. Deze gegevens worden ook
digitaal opgeslagen en bewaard op de harde schijf van de laptop in een afgesloten kast.
Mochten gegevens onverhoopt in handen terechtkomen in de handen van derden, dan zal de
organisatie de ouders zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
Het bestuur heeft aangegeven dat gegevens 5 jaar bewaard moeten blijven. Hierbij geldt dat
gegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt
zijn, tenzij hierin tussen de verstrekker en Peuterspeelzaal De Bengelenbak een alternatieve
overeenstemming over bestaat. Deze bepaling geldt niet voor gegevens die zijn
geanonimiseerd of die bewaard worden voor statistische of historische doeleinden.
Persoonsgegevens op papier worden met een papierversnipperaar vernietigd. Digitale
gegevens worden van de harde schijf verwijderd.
Beleid gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden gebruikt voor een goede bedrijfsvoering. Zonder instemming van
de verstrekker (ouders) van de gegevens worden deze gegevens niet veranderd, gebruikt voor
andere doeleinden dan voor de bedrijfsvoering of doorgegeven aan derden. In de volgende
gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt en wordt niet per se vooraf toestemming
gevraagd:
• Wanneer het noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
• Wanneer het noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van
de betrokkene.
Rechten van de verstrekker van persoonsgegevens
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De verstrekker van persoonsgegevens heeft recht op inzage, aanvulling, correctie en
verwijdering van de persoonsgegevens die verstrekt zijn en betrekking hebben op de
verstrekker.
Een verzoek tot aanvulling, correctie of verwijdering wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Beleid rondom audio en beeldmateriaal
Op het inschrijfformulier wordt ouders gevraagd om schriftelijk toestemming te geven voor
het maken van audio- en beeldmateriaal. Het betreft hier het plaatsen van foto’s op een
afgeschermde internetpagina van de peuterspeelzaal. Peuterspeelzaal De Bengelenbak
gebruikt enkel foto’s voor promotiedoeleinden of communicatiemiddelen met onherkenbare
peuters waar ouders schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
Ouders worden geattendeerd, via de nieuwsbrief en mondeling, om foto’s waar andere dan
hun eigen peuter op staat, bijvoorbeeld bij het vieren van een verjaardag of uitstapje, niet
voor de sociale media te gebruiken.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee we ouders informeren over praktische en
informatieve zaken die spelen op de peuterspeelzaal. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee ouders zich ook weer kunnen afmelden. Uiteraard wordt het abonneebestand van
onze nieuwsbrief niet aan derden verstrekt.
Klachten
Wanneer er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens vragen we ouders
hierover met ons contact op te nemen. Komen ouders hier niet met ons uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. Ouders hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Peuterspeelzaal De Bengelenbak is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens. Als ouders naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of
opmerkingen hebben, kunnen ze contact opnemen.

Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoorden
Er wordt gebruik gemaakt van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen
dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Er wordt met name gebruik gemaakt
van beveiligde verbindingen waarmee alle persoonlijke informatie tussen ouders en onze
website wordt afgeschermd tijdens registratie. Wachtwoorden worden versleuteld
opgeslagen waardoor noch Peuterspeelzaal De Bengelenbak zelf, noch buitenstaanders ze
kunnen achterhalen. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Ouders kunnen
ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.
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