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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wij van kinderopvang Meerdijk verzamelen veel gegevens zoals naam, adres, woonplaats gegevens,
maar ook gegevens over de ontwikkeling van u kind, foto en video materiaal. Wij hechten groot
belang aan de privacy van onze klanten en willen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het
behandelen en beschermen van jullie persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de
voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Kinderopvang Meerdijk is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking
van uw persoons gegevens en de persoonsgegevens van uw kind. Dit houdt in dat alleen wij bepalen
welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er
verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van u kind op een
behoorlijk zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.
In dit document leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden
gebruikt.
Ouders
Ouders kunnen ten alle tijden hun gegevens aanpassen in het online systeem. Dit online systeem is
afgesloten met een email adres en een wachtwoord.
• Naam
• Geboortedatum
• Adres gegevens
• Telefoon (vast, mobiel en werk)
• Email
• BSN
• Bankrekeningnummer
Kinderen
De ouders/ verzorgers hebben geen toegang tot de kind dossiers. De kind dossiers bewaren wij in de
kast die afgesloten wordt met een sleutel. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling door
observaties.
• Plaatsing gegevens (gegevens kind, plaatsing gegevens, gegevens ouders/ verzorgers, bij nood
waarschuwen, huisarts, gezinssituatie, peuterspeel/ kinderdagverblijf, gezondheid,
kinderziektes, consultatie bureau, geloofsovertuiging en foto’s).
• Kind dossier (hier bewaren wij alle gegevens van u kind)
• Medicatie formulieren
• Observaties
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Personeel
Alle pedagogisch medewerkers werken op de groep met Ipad. Op de Ipad zit een app waar wij een
overdracht schrijven naar de ouders. De ouders kunnen hier op in loggen met hun email adres en
wachtwoord. Wij schrijven een persoonlijke en algemene overdracht. De Ipad is beveiligd met een
toegangscode, die alleen bekend is bij de pedagogisch medewerkers.
• Irosa
• My chapp app
Muldata
Klachten
Wanneer u als ouder het niet met de rechten eens bent, kun u contact opnemen met Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).

