
Privacystatement Kinderopvangorganisatie ‘t Schanebroekkie 
 
 
Vanaf 25 mei 2018 vervalt de wet persoonsgegevensbescherming. Op deze datum is de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG). Binnen deze 
nieuwe wet is het voor organisaties verplicht om aan te geven wat organisaties doen met 
gegevens van hun klanten. In dit privacystatement wordt dit alles uitgelegd. Er wordt dus 
aangegeven wat er met uw gegevens wordt gedaan en daarnaast geven wij uitleg over 
nadere opties waarover u toestemming kan geven. Het geven van toestemming over nadere 
opties is echter pas aan de orde wanneer u het contract ontvangt.  
 
Wij hebben, of krijgen, van alle klanten de beschikking over diverse privacygevoelige 
gegevens bij het aanmelden (zie hieronder bij 1). Daarnaast vragen wij, na de inschrijving bij 
ons kindercentrum, om toestemming te geven voor het eventuele gebruik van 
fotomateriaal, videomateriaal en tekst van uw kind(eren) evenals het maken van knutsels 
voor cadeaudoeleinden en afscheidsboekjes. Tekst wordt gebruikt voor onderlinge 
uitwisseling van de ontwikkeling van uw kind binnen KIJK en overdracht binnen onze 
beveiligde software (intern). Ook vragen wij u om toestemming te geven voor gebruik van 
foto’s op de diverse media (extern). Hierbij kunt u zelf aangeven voor welke opties u 
toestemming geeft. Het geven van bankgegevens voor het innen van automatische incasso’s 
worden apart verstrekt en ondertekent.  
 

1) Gebruik van n.a.w. gegevens / Burgerservicenummers / e-mailadressen / 
telefoonnummers. 
 

Gegevens door u verstrekt, worden door onze organisatie gebruikt voor intern gebruik en 
uitwisseling met de belastingdienst of gemeente van inwoning in het geval van 
gesubsidieerd peuterwerk. Onder intern gebruik vallen bijvoorbeeld geboortedatums van de 
kinderen voor leeftijdsbepalingen en van ouders voor het maken van bijvoorbeeld een 
verjaardagscadeau. N.a.w. gegevens wordt gebruikt voor het versturen van facturen en in 
combinatie met het Burgerservicenummer en geboortedatums voor het verstrekken van de 
gegevens naar de belastingdienst, voor de juiste vaststelling van de ontvangen 
kinderopvangtoeslag. De gegevensuitwisseling richting de belastingdienst bestaat uit de 
volgende gegevens: 
 

➢ N.a.w. gegevens van de betreffende ouder (s) en of verzorger (s) zoals door u 
opgegeven en de n.a.w. gegevens van jullie kind (eren) 

➢ Burgerservicenummers en geboortedatums van de ouder (s) en of verzorger (s) 
➢ Afgenomen uren opvang per kind per jaar gespecificeerd per soort opvang incl. 

de opvanglocatie 
➢ Het vastgestelde uurtarief van de soort opvang waar u kind naar toe gaat. 

 
Emailadressen van ouders worden gebruikt voor de centrale informatievoorziening van onze 
organisatie. Daarnaast worden emailadressen gebruikt voor het versturen van facturen en 
jaaropgaven. Binnen onze website kan u toestemming geven voor het gebruik van uw 
emailadres als gebruikersnaam. Dit wordt gevraagd in formulieren die u krijgt bij het 
ontvangen van het contract die u met ons aan gaat. Telefoonnummers worden gebruikt bij 



de normale communicatie en mobiele nummers kunnen worden ingezet bij 
tekstcommunicatie (SMS of WhatsApp). Onze besloten websites worden bewaakt door een 
gecodeerde verbinding die blijvend controleert of communicatie inderdaad wordt gestuurd 
vanuit onze domeinnaam (www.schanebroekkie.nl). Geeft uw browser aan dat de 
verbinding onveilig is, dan dient u de communicatie te verbreken en ons op de hoogte 
stellen. 
 
Zonder uw toestemming geven wij geen informatie aan derden. Bij de overgang naar de 
basisschool is bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen voor gegevensuitwisseling naar de 
betreffende school. Wij wijzen jullie erop dat het initiatief hier ligt bij de ouders aangezien 
wij niet bepalen naar welke school jullie kindje gaat. Uitwisseling naar overige derden  
(sportverenigingen, medische instellingen e.d.) worden pas actief nadat u hier apart 
toestemming voor heeft gegeven.   
 
Bij het inschrijven van uw kind(eren), geeft u akkoord voor het volgende:  
 

✓ De onder 1 beschreven inhoud en het doel van deze inhoud (verplicht) 
 
Zoals al eerder aangegeven wordt toestemming voor intern gebruik van foto- en 
videomateriaal en tekst en toestemming voor extern gebruik van foto- en videomateriaal en 
tekst aan u gevraagd bij het ontvangen van het contract. Hierbij kunt u verschillende opties 
aankruisen.  
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over ons privacystatement. 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schanebroekkie.nl/

