Privacyverklaring
SDK kinderopvang, gevestigd aan de Noorderkroonstraat 164, 3318 VT te Dordrecht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
SDK kinderopvang hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan, om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. SDK kinderopvang 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:
- De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen nemen, 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 je rechten omtrent de persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na
het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons
wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
SDK kinderopvang verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Uitvoeren van de kinderopvang en zorg dragen voor je kind
Administratieve doeleinden
Verzenden van onze informerende nieuwsbrief
Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Aanlevering kinderopvang gegevens aan de Belastingdienst

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

De persoonsgegevens die wij van ouders en kinderen verwerken, zijn:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Inkomensgegevens
- Burgerservicenummer (BSN)
- Gegevens in het belang van een goede zorg van het kind, waaronder omgangsregelingen, gezag,
observaties, ontwikkeling en zorgen.
Je persoonsgegevens worden door SDK kinderopvang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor de wettelijk geldende termijn, dat is meestal 7 jaar.
SDK kinderopvang verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Geautomatiseerde besluitvorming
SDK kinderopvang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het ouderportaal voor ouders (Konnect);
- Het verzorgen van de salarisadministratie (UNIT4 Salaris);
- Het maken en delen van de personeelsplanning (Aysist);
- Google voor documentbeheer en mail.
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 je persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is, je daar toestemming voor geeft of ons meldrecht voor huiselijk geweld en
kindermishandeling hier het recht toe geeft.

Minderjarigen
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. Voor kinderen die we opvangen, verwerken wij persoonsgegevens.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door SDK kinderopvang en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde persoon, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens
sturen naar kantoor@sdk-kinderopvang.nl.
Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op je verzoek.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SDK kinderopvang neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt, dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons kantoorteam of via
kantoor@sdk-kinderopvang.nl.
Contactgegevens
SDK kinderopvang
Noorderkroonstraat 164, 3318 VT, Dordrecht
078-6226199
www.sdk-kinderopvang.nl
De Functionaris Gegevensbescherming van SDK kinderopvang is te bereiken via
privacy@sdk-kinderopvang.nl

