Privacy beleid Alderleafste Kinderopvang

Dit privacy beleid beschrijft hoe de Alderleafste Kinderopvang persoonsgegevens gebruikt,
deelt en beschermt.
We verzamelen doelgericht persoonsgegevens, zorgen dat deze afgeschermd blijven voor
derden, delen deze alleen met toestemming van betrokkenen en bieden bij mailing de
mogelijkheid tot afmelden.
Persoonsgegevens bij inschrijving van uw kind.
Bij inschrijving en plaatsing van uw kind worden persoonsgegevens opgevraagd. Hierbij
worden alleen die gegevens opgevraagd die strikt noodzakelijk zijn voor deze plaatsing.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:
Voornamen (volledig en roepnaam) en achternaam: nodig voor het vaststellen van de
identiteit t.b.v. presentie.
Werk ouders: alleen gevraagd op de verouderde intakeformulieren, op de huidige is deze
weggelaten.
Geslacht: t.b.v. adressering en aanspreken.
Geboortedatum: t.b.v. aanmaak presentielijst (ratio), observatielijst.
E-mailadres: t.b.v. toesturen facturen, nieuwsbrieven.
Postadres: dat kunnen gebruiken we het toesturen van materialen en informatie, maar we
gebruiken het heel sporadisch.
Telefoonnummers ouders: voor noodgevallen; bijv. bij ziekte kind en via whatsapp sturen
van foto’s van uw kind en overleg.
Telefoonnummers van uw achterwacht: sporadisch in geval wij u als ouders niet tijdig
kunnen bereiken.
Telefoonnummer van uw huisarts: in geval wij deze accuut nodig zijn.
Persoonsgegevens t.b.v. de nieuwsbrief.
Ten behoeve van het informeren over de ontwikkelingen van de Alderleafste Kinderopvang
mailen wij tweemaal per jaar een nieuwsbrief. Ten behoeve hiervan worden de voor- en
achternaam en het emailadres opgevraagd.
Gegevens opvragen en aanpassen.
Persoonsgegevens kunnen op elk moment worden opgevraagd door betrokkenen. Hierop
kunnen aanpassingen gedaan worden indien dit gewenst/ noodzakelijk is t.b.v. het doel op
grond waarvan de gegevens zijn opgevraagd.

Derden.
Persoonsgegevens worden, met medeweten van betrokkenen, alleen met derden gedeeld
indien dit noodzakelijk is bij de dienstverlening.
Bewaringstermijn.
De bewaartermijn hangt samen met het doel waarom de gegevens zijn opgevraagd en
eventuele wettelijke verplichtingen en/of eisen.
Beveiligen van persoonsgegevens.
Ter beveiliging van persoonsgegevens zijn de volgende maatregelen genomen:
- Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware. Dezen zijn niet op
locatie aanwezig en derhalve niet toegankelijk voor medewerkers.
- We versturen persoonsgegevens alleen via beveiligde internetverbindingen.
- Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd en gaan
hier zorgvuldig mee om.
- Onze medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens/intakeformulieren van
kinderen tbv van de juiste verzorging.
- Laptop, indien aanwezig op locatie: deze is beveiligd met een wachtwoord, alleen in bezit
van houders en bij verlaten van de laptop wordt deze afgesloten.
Wijzigingen, vragen en feedback.
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft, neem
dan contact op met administratie@alderleafste.nl.
Cookie beleid.
Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer,
tablet of mobiele telefoon achtergelaten om de gebruiksvriendelijkheid van de website te
verhogen. Ze onthouden bv. uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. De informatie uit
cookies verstrekken we nooit aan derden. Onze website heeft cookies voor:
- (Anoniem) meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics (bewaren we 1 jaar).
De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google niet
toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Geen persoonsgegevens.
Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies
kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u
op websites van anderen te identificeren.
Cookies uitzetten.
Door onze website te gebruiken, accepteert u ook onze cookies. Wilt u geen cookies op uw
computer? In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten.

