Privacyverklaring De Boomhut
Gebruik persoonsgegevens
Kinderopvang de Boomhut hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy
van haar klanten. De persoonsgegevens die gevraagd worden gebruiken wij alleen
voor het opstellen van contracten, opsturen van facturen en jaaropgave ‘s. Maar
ook de belasting ontvangt van ons uw gegevens i.v.m. controle op uw
kinderopvangtoeslag. Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan
wettelijk nodig is en liggen niet op de locaties. Deze zijn verder ook niet
toegankelijk voor onbevoegden.
De persoonsgegevens liggen bij Kuipers Administratie & Advies BV, Olgerweg 17c,
9723 EA te Groningen. Hiermee is een “Verwerkersovereenkomst” afgesloten die
vanaf mei 2018 wettelijk verplicht is en er voor zorgt dat uw privacy volledig
gegarandeerd is.
Telefoonnummers gebruiken wij om contact met u op te kunnen nemen bij
calamiteiten en uw mailadres om u persoonlijke info te kunnen sturen.
Foto en Film
Foto’s van kinderen worden niet op het internet geplaatst. U tekent een
verklaring voor het akkoord gaan van maken van foto’s/film bij aanvang van de
opvang. Voor het filmpje op onze website hebben de betrokken ouders apart
toestemming gegeven. Voor het maken van foto’s voor op Klasbord gebruikt het
personeel een mobiel van De Boomhut (die hier apart voor is aangeschaft). Foto’s
worden na het plaatsen op Klasbord verwijderd van deze telefoon. Het toestel
blijft op de locaties. Voor het plaatsen op Klasbord heeft u ook uw toestemming
gegeven.
Personeel
Personeel is zich bewust van de privacy van klanten en zal hier ook met zorg mee
omgaan. Binnen de Boomhut word de beroepscode die van toepassing is binnen
ons vakgebied nageleefd.
Gegevens Personeel
Gegevens zijn nodig om lonen te kunnen uitbetalen, belastingen en afdrachten te
kunnen berekenen. Ook hier is de “Verwerkersovereenkomst” op van toepassing.
Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk nodig is en
liggen niet op de locaties. Deze zijn verder ook niet toegankelijk voor
onbevoegden.

