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Privacy statement 

Inleiding 
Dit is het privacy statement van kinderopvang Thuizbij - Kortenhoef, hoofkantoor gevestigd op Julianaweg 11a, 
1241VV, Kortenhoef. Kinderopvang Thuizbij – Kortenhoef is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het 
nummer 411.94.000.  
De originele en officiële naam bij KvK is ook nog: Stichting Kinderopvang ’s-Graveland. 

Activiteiten Thuizbij – Kortenhoef 
Kinderopvang Thuizbij – Kortenhoef verzorgt kinderdagopvang en buitenschoolse opvang binnen de kern Kortenhoef. 

Wet- en regelgeving 
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle 
lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden. De AVG stelt eisen aan het gebruik 
van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. 
 
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons 
verstrekt. Kinderopvang Thuizbij - Kortenhoef hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en 
betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij 
verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
Kinderdagverblijf Thuizbij – Kortenhoef is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking 
van uw persoonsgegevens & en de persoonsgegevens van uw kind(eren). Wij bepalen welke persoonsgegevens 
worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de 
persoonsgegevens van uw kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de 
AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden 
gebruikt. 

Waarom verzamelen wij informatie  
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om: 

• Uw aanvraag af te handelen & uw plaatsing in orde te maken. 

• De facturering van uw plaatsing en de afhandeling van een betaling.  

• U van informatie te voorzien, zoals foto’s, nieuwsbrieven, tariefswijzigingen & contact met u op te nemen als 
dat nodig is.  

• Bijhouden van gegevens die belang zijn voor de verzorging, de opvang, de begeleiding en de ontwikkeling 
van uw kind(eren). 

• Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt, zoals 
o Het jaarlijks doorgeven van persoons- en contract gegevens aan de belastingdienst. 
o Het meewerken bij vermoedens van fraude door de belastingdienst. 
o Verplichte medewerking bij situaties met Veilig Thuis.  
o Gemeente voor subsidie voor uw plek of verplichte informatie voorziening. 

• Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren. 
 
Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. 
 
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel 
waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke 
bepalingen. 
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Verstrekking van persoonsgegevens 
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is, zoals 
bijvoorbeeld bij verzoeken 

• van de belastingdienst,  

• van de gemeente / GGD 

• voor dagvaardingen c.q.. gerechtelijke bevelen en 

• voor handelingen om fraude op te sporen.  
 
U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw 
gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot 
het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op verwijderen van 
gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen 
wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden. 
 
Wij verstrekken uw gegevens niet met derden, behalve als u daar zelf toestemming voor geeft.   
 
Overdacht van gegevens naar school of andere instantie worden alleen gedaan in overeenstemming met de ouders.  

Partners 
Met onderstaande partners hebben wij contact waarbij privacy gevoelige gegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit 
kunnen gegevens zijn van ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers. Van elk van deze partners hebben wij een 
privacy statement & verwerkingsovereenkomst.  
 
KidsAdmin Ons online systeem waarin wij alle ouders, kind & plaatsingsgegevens registreren.  

 

Qbenefits  Verzekeringen, medewerkers & mogelijk gegevens klant.   
 

BeeActive Verzuimbegeleiding, medewerkers 
 

HostNet Onze serviceprovider waar we onze mailserver draait. 
 

PFZW Geen verwerkingscontract, maar verwijzing naar privacy statement van PFZW 

Vragen en klachten 
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit 
privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens & of heeft u een klacht, dan kunt u via e-
mail of telefoon contact met ons hierover opnemen.  
 
 


