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Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze
verklaring wordt beschreven hoe ik met persoonsgegevens omga en wat ik doe om misbruik van
gegevens te voorkomen.
Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de gegevens die ik
van jou krijg bij mij in veilige handen zijn
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik,
Doinja Groet, eigenaresse van Villa Knots Gastouderopvang. Villa Knots Gastouderopvang is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17203847.
Persoonsgegevens
Ik bewaar jullie gegevens om contact met jullie te houden over de opvang van jullie kind en zodat ik de
zorg van jullie kind goed kan waarborgen door alle gegevens bij de hand te hebben. Daarnaast om bij
wet te voldoen aan alle eisen die gesteld zijn voor de kinderopvang.
Mijn achterwacht heeft toegang tot jullie naam en telefoonnummers (incl. noodnummers) om jullie in
geval van nood snel te kunnen bereiken.
Na beëindiging van onze overeenkomst, verdwijnen deze gegevens uit onze systemen. Hieronder vindt
je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam kind en ouders
Adres en woonplaats
Geboortedatum kind
Telefoonnummers ouders
E-mailadres ouders
Nummer zorgverzekering
Eerste en tweede noodnummer
Al deze persoonsgegevens worden op papier opgeslagen in een afgesloten kast en/of digitaal in een
met wachtwoord beveiligde netwerkomgeving.
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Verwerken bijzondere persoonsgegevens
De AVG verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Dergelijke gegevens mogen alleen
verwerkt worden als de betrokken persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De
bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk betreffen gegevens over de gezondheid van jullie kind,
zoals eventuele allergieën. Ook in die situaties waarin de gastouder door de vraagouder wordt
gevraagd het opvangkind medicatie toe te dienen is sprake van bijzondere persoonsgegevens. De
uitdrukkelijke toestemming van de ouders wordt expliciet in een formulier medicijnverstrekking
vastgelegd en door vraagouder en gastouder ondertekend.
Foto’s
Foto’s worden gedeeld, mits daar toestemming voor gegeven is via een apart formulier. Op mijn
website plaats ik geen herkenbare foto’s van kinderen.
Verder deel ik foto’s van de dag in de vraagouder groepsapp via Whatsapp.
Cameratoezicht
Bij de voordeur en bij de achterdeur maak ik gebruik van bewakingscamera’s. Dit voor jullie en voor
onze veiligheid. De camera’s nemen op bij beweging en de beelden worden na 1 week automatisch
verwijderd.
Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook.
Alles wat we via WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy
overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten.
Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord
c.q. code.
Mijn site (www.villaknots.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt
daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik gebruik voor zover ik weet
geen cookies.
Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder
jouw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt.
Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat we al genoeg te bewaren hebben zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of
nodig is. Dat wil zeggen dat alles vernietigd wordt na beëindiging van onze overeenkomst. Uiteraard
houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7
jaar bewaren van facturen.
Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele beroepshouding. Het recht om jouw
gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover
altijd aanspreken.
Als je de indruk krijgt dat jullie gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met mij op.
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