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Privacyreglement Kindercentrum Bisonspoor | Maarssen 
 
De nieuwe Europese privacywet (2018) dwingt ons als ondernemer tot meer actie en 
maatregelen wanneer wij gegevens over klanten, personeel of andere personen 
vastlegt. Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief dienen wij 
rekening te houden met de wet. Wij houden ons, inzake genoemde, aan diverse 
maatregelen welke de bewaking privacy van ouder en kind als doel hebben.  
 
U geeft middels uw akkoord op het inschrijfformulier aan dat u ons Privacyreglement 
gelezen heeft en akkoord gaat met onze werkwijze, omgang en het bewaren van 
persoonsgegevens als hieronder beschreven. 
 

 Zowel de computers als het programma zijn beveiligd met meerdere wachtwoorden 
en toegangscodes. De papieren gegevens worden bewaard in het eigen dossier van 
het kind. Deze wordt weer bewaard in een afgesloten kast op kantoor. Het kantoor 
is niet toegankelijk voor anderen dan werknemers en is na openingstijden altijd 
afgesloten. 
 

 Alle mail van en naar ouders, over het kind, wordt voor een periode van maximaal 3 
maanden bewaard wordt in de mailbox. Daarna worden de berichten verwijderd. 
Computers zijn altijd beveiligd met meerdere wachtwoorden en toegangscodes. 

 
 Wij hebben persoonsgegevens nodig en gebruiken deze voor het doel registratie 

informatieaanvraag, de wachtlijstregistratie, de schriftelijke aanbieding, de 
klantenregistratie en de registratie t.b.v. facturatie. Verder ontvangen wij regelmatig 
relevante informatie van ouders/verzorgers welke wordt ingezet ten behoeve van de 
opvang van de kinderen. Al deze informatie wordt geregistreerd in het programma 
"Kidsadmin". Met de leverancier van dit programma is een verwerkings-
overeenkomst afgesloten waarin overeengekomen jaarlijkse toetsing van veiligheid.  

 
 Wij werken met een Kind Volgsysteem. Alle informatie hierbij horend wordt 

verzameld in een fysiek dossier (niet digitaal) en bewaard in een met slot afgesloten 
dossierkast. Ouders geven toestemming voor het toepassen van het Kind 
Volgsysteem door een digitaal toestemming te geven middels het Ouderportaal.  

 
 Het Kindercentrum is verplicht informatie over het kind te geven aan de basisschool. 

De informatieverstrekking is niet digitaal. Ouders geven digitaal toestemming 
(Ouderportaal) voor het geven van informatie aan de basisschool. Papieren 
gegevens worden bewaard in het eigen dossier van het kind. Deze wordt weer 
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bewaard in een afgesloten kast op kantoor. Het kantoor is niet toegankelijk voor 
anderen dan werknemers en is na openingstijden altijd afgesloten. 

 De werkzaamheden van onze buitenschoolse opvang brengen met zich mee dat 
een persoonsregistratie van de opgevangen kinderen moet worden bijgehouden, 
waarbij ook gegevens van de ouders/verzorgers vermeld worden. Papieren 
gegevens worden bewaard in het eigen dossier van het kind. Deze wordt weer 
bewaard in een afgesloten kast op kantoor. Het kantoor is niet toegankelijk voor 
anderen dan werknemers en is na openingstijden altijd afgesloten. 

 
 Het aantal meldingen dat bij het Meldpunt Kinderporno is binnengekomen over 

bewerkt beeldmateriaal van kinderen neemt steeds verder toe. Om het risico op 
misbruik te voorkomen geven wij hier op de volgende manier vorm aan:  
v Foto’s worden uitsluitend verstuurd naar de ouders via het programma 

KidsAdmin. Ouders geven toestemming voor het versturen van foto's aan de 
ouders en het plaatsen van foto's in de nieuwsbrief door een handtekening, op 
een formulier, welke tijdens het kennismakingsgesprek wordt aangeboden. 
Afbeeldingen of filmbeelden van kinderen worden nooit zonder toestemming 
van ouders/ verzorgers met buitenstaanders gedeeld, ook niet via het internet.  

v Bij het maken van foto’s wordt er rekening gehouden dat kinderen minimaal een 
hemd en onderbroek of romper aanhebben. Er worden nooit naaktfoto’s of 
foto’s in alleen onderbroek gemaakt en verstuurt.  

v Soms plaatsen we berichten op Facebook over activiteiten of gebeurtenissen. 
Wij gebruiken geen namen van kinderen en plaatsen geen foto's op internet 
waarop kinderen herkenbaar zijn. 

 
 Wij zijn wettelijk verplicht om persoonlijke informatie van ouders en kinderen en 

rond plaatsing en huur kindplaatsen jaarlijks te delen met de belastingdienst. Wij 
gebruiken het programma Kidsadmin om opvang nauwkeurig te registreren. 1X per 
jaar worden gegevens naar de Belastingdienst verzonden. Omdat het een wettelijke 
verplichting is hoeven wij in deze geen toestemming te vragen aan ouders.  

 
 Alle medewerkers van het Kindercentrum zijn verplicht tot geheimhouding van de 

verstrekte informatie aan anderen dan betrokken leidsters en directie. Dit is 
vastgelegd per arbeidsovereenkomst van iedere afzonderlijke werknemer We doen 
er alles aan om een roddelcultuur te voorkomen en spreken elkaar hierop aan op 
het moment dat dit toch plaatsvindt.  

 
 


