PRIVACY BELEID klanten SKOIJ 2018
SKOIJ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees bij uw
persoonsgegevens u en uw kind(eren) In dit privacy beleid willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. SKOIJ 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:
Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en welke voortvloeien uit de
overeenkomst.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw 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 uw rechten omtrent persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
beleid.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw 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 uw rechten omtrent
persoonsgegevens.
Persoons gegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het aangaan van overeenkomsten
- Uitvoeren van het debiteuren beleid
- De kinderopvang is verplicht de belastingdienst informatie te verstrekken: BSN/ persoons -en
plaatsingsinformatie.
Wij zullen uitsluitend gegevens verstrekken aan derden met een verwerkingsovereenkomst
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en
voortvloeit uit wettelijke verplichtingen of voortvloeiende uit de overeenkomst, de Algemene
voorwaarden of de aanvullende algemene voorwaarden..
- Zaken die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang en het pedagogisch beleid van de SKOIJ,
zoals het observeren en volgen van kinderen in hun ontwikkeling

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Wij delen geen persoonsgegevens met derden voor u ons ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft. Schriftelijke toestemming wordt gegeven met het ondertekenen van de
plaatsingsovereenkomst voor: BSN nummer verstrekking aan de belastingdienst. Alsmede
zaken de voortvloeien uit algemene bepalingen, aanvullende bepalingen en de wet
kinderopvang en het pedagogisch beleid. Voor zover het uit de Wet voortvloeiende zaken
zijn.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SKOIJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij bewaren financiële/administratief
aan de fiscus gerelateerde gegevens maximaal 7 jaar. De kind gegevens op locatie/
observaties en andere verslagen bewaren we maximaal 2 jaar.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de
volgende maatregelen genomen;
overeenkomsten met externe partijen zijn getoetst op de EU-privacy wetgeving: PGGM,
boekhouding en kind-adm. programma ‘s.
-

Computers en programma s zijn beveiligd met een wachtwoord. Toegankelijkheid
van papieren dossier, wie, wat, waar) van klanten / kinderen is schriftelijk vastgelegd.
Rechten
Er is recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven. Tevens
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. U heeft het recht de door uw
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen na plaatsing aan uzelf of direct aan
een andere partij . Wij kunnen logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens vragen we u
hierover met ons contact op te nemen. Komt u er hier niet met ons uit dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem

dan contact met ons op!

http://www.bazalt.nl/privacy betreft het observatiesysteem KIJK.
Kindadm: flex van Dicon. Toegankelijk voor maximaal 3 werknemers (kind
administratie/plaatsingsmedewerker). Iedere functionaris heeft een eigen inlog code.
Exact: voorwaarden www.exact.nl/voorwaarden (ter inzage)

