
Privacyreglement  
Graag stellen wij u op de hoogte van ons privacy beleid. In de onderstaande kolom is 
te zien welke gegevens wij van u bewaren, de reden waarom wij deze gegevens 
bewaren en met wie wij deze gegevens delen.  
 

Bewaarde 
gegevens:  

Reden:  Met wie worden deze 
gegevens gedeeld?  

Naam kind (+BSN)  Ouders, personeel, 
belastingdienst  

Geboortedatum kind  Om met activiteiten aan te 
kunnen sluiten bij de ontwikkeling 
van het kind.  
In geval van medische nood.  

Ouders, personeel.  

Lengte kind  Om te kunnen beoordelen of het 
kind een kinderzitje nodig heeft 
in de bus.  

Ouders, personeel. 

Allergieën kind  Omdat wij hier rekening mee 
houden betreft activiteiten 
(dierentuin, dierenallergie) en 
verstrekken van voedsel.  

Ouders, personeel. 

Bijzonderheden kind  Zodat wij hier tijdens de opvang 
van het kind rekening mee 
kunnen houden.  

Ouders, personeel. 

Registratie van 
ongevallen  

Wij zijn voor verbetering van de 
kwaliteit van de opvang verplicht 
ongevallen te registreren.  

Ouders, personeel, GGD.  

Naam beide ouders 
(+BSN)  

Voor rekeningen en betalingen en 
voor contact in noodsituaties.  

Personeel, boekhouder, 
belastingdienst 

Rekeningnummer 
ouders  

Voor betalingen.  Personeel, boekhouder, 
belastingdienst 

Mailadres ouders  Voor facturering en doorgeven 
praktische informatie.  

Personeel.  

Telefoonnummer 
ouders  

Om te kunnen bellen in geval van 
nood.  

Personeel.  

Adres  Omdat wij thuisbrengservice 
hebben.  

Personeel, boekhouder.  

Telefoonnummer bij 
noodgevallen  

Voor het geval dat een ouder in 
nood niet bereikbaar is.  

Personeel.  

Contactgegevens 
huisarts  

In geval van nood.  Personeel.  

Zwemdiploma’s  Om bij een zwemactiviteit te 
kunnen beoordelen of het kind in 
het grote bad mag en of het kind 
zwemvleugels moet dragen.  

Personeel.  

 
- Gegevens worden zeven jaar bewaard en vervolgens vernietigd en 

verwijderd.  
- Dossiers mogen ten alle tijde door ouder of kind  worden ingezien en 

opgevraagd.  
- U heeft het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat u ons ten alle tijde 

kunt verzoeken om uw door ons bewaarde persoonsgegevens te verwijderen.  



Hoe worden de gegevens beveiligd?  
De bescherming van de gegevens worden serieus genomen. Daarom zijn er 
passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website, 
en alle inhoud daarvan, zijn beveiligd met een SSL- certificaat van Lets-encrypt. Dit 
betekent dat de verbinding met onze site versleuteld over het internet verzonden 
wordt. Alle invoervelden op de site zijn beveiligd tegen aanvallen. Een beveiligde 
verbinding is te herkennen aan het groene slotje.  
 
De opgeslagen persoonsgegevens (via digitale apparaten) zijn beschermd met een 
sterk wachtwoord. Papieren dossiers worden afgesloten bewaard en zijn niet 
toegankelijk voor derden.  
 
Hoe worden gegevens opgeslagen?  
Hostnet B.V. Hostnet Cloud wordt gehost in Nederland. Door het gebruik van lokale 
datacenters ben je verzekerd van de beste performance en veiligheid. De website is 
beveiligd met een SSL certificaat van Lets-encrypt. Dit betekend dat de verbinding 
met onze site versleuteld over het internet verzonden wordt. Een beveiligde 
verbinding is te herkennen aan het groene slotje in uw browser. 
 
Details van het certificaat: 
 
Algoritme: SHA256 
Bits van sleutels: 128-bit 
Encryptie protocol: Transport Layer Security 1.2 
 
Beheer accounts 
De beheer accounts zijn beveiligd met two factor authentication. 
 
Databases 
Externe toegang voor de database is uitgeschakeld en de database is enkel 
toegankelijk vanaf gespecificeerde locaties en specifieke user accounts.  
 
Toestemming 
Tijdens het intakegesprek met de ouders bespreken we ons privacyreglement. Ook 
bespreken we of de kinderen op de foto gezet mogen worden en of deze foto’s op 
de openbare facebookpagina, instagrampagina en/of onze website geplaatst mogen 
worden. Communicatie via whatsapp, facebook en andere sociale media gebeurt 
alleen met toestemming van de ouders/verzorgers. Middels een handtekening geven 
ouders/verzorgers toestemming aan ons om alle bovengenoemde gegevens te 
mogen bewaren.  
 
 
 
	


