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Inleiding 
Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG 

bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. 

Deze nieuwe verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Op basis daarvan 

hebben wij ook ons privacy beleid aangepast.  

 

Kinderdagverblijf Ut Trepke vindt het belangrijk om gegevens die u aan ons verstrekt goed te 

beschermen. Uw gegevens en die van uw kind worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

behandeld en beveiligd en daarmee garanderen wij ook uw privacy. De volgende eisen gelden voor de 

gegevensbeschermingswet:    

 Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de algemene verordening 

gegevensbescherming vastgelegd waarbij zorgvuldigheid voorop staat. 

 Ut Trepke heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor 

zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.  

 Bij Ut Trepke is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie, en voor 

zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie, nodig is.  

 
Dit privacy beleid is geschreven vanuit de organisatie KDV Ut Trepke. Alle locaties die hier onderdeel 

van zijn, o.a. PSZ De Blokkentoren, vallen onder deze regeling. 

 

Bij Ut Trepke is voor de rol van verantwoordelijke voor de privacy (functionaris AVG) mevr. H.J. 

Ruijsch als aanspreekpunt aangesteld. Zij is eigenaar van Ut Trepke en in deze verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de WBP/AVG. 

 

Mevr. H.J. Ruijsch is bereikbaar: 

KDV Ut Trepke 

Meeuwenbergweg 2 

7399 AN Empe 

Tel.: 0575-503553 

Email: h.ruijsch@ut-trepke.nl 

Inschrijfnummer KvK: 08182748 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens binnen de kinderopvang vallen onder het vrijstellingsbesluit en 

hoeven niet gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
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1 Klantgegevens 

1.1 Doel van het verwerken van gegevens 
Om de werkzaamheden in de kinderopvang goed te kunnen uitoefenen is het van belang om bepaalde 

gegevens van u als ouder/verzorger en uw kind(eren) te verzamelen en te verwerken. Uw gegevens 

worden geregistreerd met als doel: 

 het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en 

ontwikkeling van het kind;  

 het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;  

 het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering 

van de overeenkomst;  

 het aanvragen van subsidie/toeslagen; 

 jaargegevens (jaaropgave) opsturen naar de Belastingdienst. 

1.2 Welke gegevens leggen wij vast? 
Wij leggen de volgende gegevens vast: 

 gegevens die bij inschrijving worden vastgelegd; 

 gegevens die worden vastgelegd als onderdeel van de opvang. 

 

1.2.1 Gegevens bij de inschrijving 
Bij inschrijving van uw kind bij onze opvang worden de eerste belangrijke gegevens vastgelegd. Middels 

het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan ons dat wij uw gegevens 

mogen vastleggen. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van een plaatsingsovereenkomst 

tussen u en Ut Trepke. 

Voor de inschrijving nemen wij de onderstaande gegevens op in onze systemen: 

 Naam van u, uw partner en uw kind(eren); 

 Adresgegevens; 

 Telefoonnummers (vast, mobiel, werk); 

 Emailadres; 

 Burgerservicenummer (BSN) van u, uw partner en uw kind(eren); 

 Geboortedatum; 

 Bankrekeningnummer; 

 Soort opvang; 

 Dagdelen waarop de opvang plaatsvindt of gewenst is. 

 

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst en 

aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen.  

 

1.2.2 Gegevens tijdens de opvang 
Als de inschrijving voldaan is en uw kind wordt geplaatst op de opvang, leggen wij een kinddossier aan 

met hierin de volgende gegevens: 

 Alle gegevens zoals opgegeven bij de inschrijving op één formulier z.g. kindkaart; 

 Toestemming voor foto’s en website; 

 Toestemming voor uitstapjes; 

 Gegevens die nodig zijn voor medicatie, zoals een verklaring voor medicijntoediening, een 

aftekenlijst voor medicijntoediening en een bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van 

medische handelingen*; 

 Verslagen van observaties en bijzonderheden; 

 Verslagen van oudergesprekken*; 

 Andere afspraken die gemaakt worden met u, bijvoorbeeld voor zelfstandige activiteiten, 

inbakeren, buikslapen, etc. *; 

 Overzicht van verslaglegging van de meldcode en bijbehorende verslagen*. 
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Gegevens worden vastgelegd door de pedagogisch medewerkers. De met een sterretje gemarkeerde zaken 

worden (mede) door ouders aangegeven. Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke dan 

wel geadviseerde bewaartermijnen vanuit de AP in acht genomen. 

2 Afspraken en richtlijnen 

2.1 Gedragscode 
Voor alle medewerkers van Ut Trepke geldt dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens van 

ouders/verzorgers, kinderen, derden en van collega’s.  

Dit betekent dat:  

 privacy gevoelige onderwerpen met ouders worden besproken zonder aanwezigheid van andere 

ouders. Indien er tijdens het haal- of brengmoment gevoelige zaken met ouders besproken 

worden, kan dit in een ruimte waar andere ouders het gesprek niet kunnen volgen;  

 buiten de werkkring er niet met naam en toenaam over kinderen en ouders wordt gesproken; 

 in notulen gebruik wordt gemaakt van initialen als kinderen genoemd worden. Het prikbord in 

Rosa is voor intern gebruik, daarin kunnen namen volledig geschreven worden;  

 schriftelijke gegevens zorgvuldig worden opgeborgen;  

 schriftjes alleen voor de ouders van het kind zijn bedoeld. Andere ouders kunnen deze niet inzien;  

 er niet tegen ouders of verzorgers negatief wordt gesproken over andere kinderen uit de groep;  

 er geen privégegevens van medewerkers aan ouders wordt verstrekt. Dit gebeurt via de 

administratie; 

 gesprekken met derden (consultatiebureau, Passarel, enz.) over kinderen altijd met toestemming 

ouders/verzorgers gevoerd worden; 

 computers op de administratie en de locaties beveiligd zijn met een apart wachtwoord. Iedereen 

heeft zijn eigen wachtwoord.  

2.2 Inzage, controleren en wijzigingen van gegevens 
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Het inzagerecht houdt in dat 

u een aanvraag kan indienen om inzicht te krijgen in welke gegevens wij verwerken. Als u een dergelijke 

aanvraag doet, zullen wij de volgende gegevens verstrekken:  

 De doeleinden van de gegevensverwerking;  

 De aard en de herkomst van de persoonsgegevens die verwerkt worden;  

 De derde partijen aan wie wij gegevens verschaffen, bijvoorbeeld de Belastingdienst, GGD, 

Gemeente of consultatiebureau.  

 

Daarnaast heeft u het recht om gegevens te corrigeren en/of te verwijderen. Dit volgt na een 

inzageverzoek. Correctie of verwijdering mag worden gevraagd indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, 

niet nodig zijn voor onze werkzaamheden of als de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift 

worden verwerkt. Om te voldoen aan een dergelijk verzoek hoeft er niet per se sprake te zijn van een 

verwijtbare gedraging. Feitelijke onjuistheid van gegevens hoeft tenslotte geen gevolg te zijn van het niet 

voldoen aan de zorgplicht. Gegevens kunnen ook per ongeluk foutief zijn opgegeven of ingevoerd.   

  

Bovengenoemde rechten zijn niet onbeperkt. Ut Trepke moet een wettelijke bewaartermijn naleven van 

bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dat geval is het wettelijk gezien niet toegestaan bepaalde gegevens te 

verwijderen, ook al verzoekt u hierom. Wij zullen dan aangeven dat wij enkel de gegevens kunnen 

verwijderen waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt, en dat de overige gegevens verwijderd zullen 

worden op het moment dat de wettelijke bewaartermijn is afgelopen. In alle andere gevallen zullen wij de 

gegevens daadwerkelijk verwijderen of, indien verwijderen echt niet mogelijk is, anonimiseren.  

Een verzoek wordt binnen vier weken beantwoordt. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van 

gegevens kan, per mail, worden ingediend bij de eigenaar van Ut Trepke. 
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2.3 Bewaren van gegevens en bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn voor gegevens 

wordt enerzijds bepaald door wettelijke bewaartermijnen en anderzijds door aanbevolen bewaartermijnen 

door bijvoorbeeld de AP. 

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:  

Gegevens Termijn Wettelijk 

Naam, tussenvoegsel, voorletters, voornaam en 

Burgerservicenummer 

7 jaar Ja 

Straatnaam, huisnummer (toevoeging), postcode 

en plaats  

2 jaar Nee 

Telefoonnummer, emailadres 2 jaar Nee 

Geboortedatum 2 jaar Nee 

Fotomateriaal, gezondheidsgegevens, schriftje 1 jaar Nee 

Plaatsingsgegevens, financiële gegevens 7 jaar Ja 

Gegevens in kindmap op groep Na einde contract vernietigd 

tenzij er sprake is van een 

meldcode proces dan maximaal 

2 jaar bewaren. 

Nee 

 

Oude gegevens die verwijdert kunnen worden na het nakomen van de bewaartermijn gaan door de 

papierversnipperaar. Indien er veel documentatie weggegooid moet worden, bijvoorbeeld jaargegevens, 

kan dit via een erkend bedrijf.  

2.4 Beveiliging 
Gegevensverwerking gebeurt voor het grootste gedeelte digitaal. Te denken valt aan de 

plaatsingsgegevens, ons werkprogramma Rosa, de financiële administratie en de personele administratie. 

Schriftelijke documentatie met betrekking tot de kindmap wordt opgeborgen in een af te sluiten kast. 

Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd. Wij hebben beheerprocedures om de informatie 

nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen 

toegang te verlenen tot persoonsgegevens.  

De Wet Meldplicht Datalekken verplicht onze organisatie om een melding te doen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstig datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot of 

vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Het gaat niet 

dus alleen om het vrijkomen van gegevens, maar ook om onrechtmatige verwerking. Wij gaan zorgvuldig 

om met onder andere het gebruik van laptops, usb-sticks en mail. Zo laten wij geen schermen op de 

laptops openstaan als wij zelf niet bij de laptop zijn, zetten wij geen persoonlijke gegevens op usb-sticks 

die kwijt kunnen raken en communiceren wij niet over persoonsgegevens via de mail. 

3 Gegevens uitwisselen met derden 

3.1 Overleg met u als ouder/verzorger 
Wij bieden een veilige en vertrouwde omgeving en vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van 

kinderen gestimuleerd wordt. Het is hierbij belangrijk dat er regelmatig overleg en afstemming 

plaatsvindt met u als ouder/verzorger. Dit gebeurt bij de dagelijkse overdracht en tijdens de 10-

minutengesprekken. Voor onze VVE-kinderen vindt er vaker een overleg plaats.  

 

Onderdeel van dit overleg is het uitwisselen van informatie over bijvoorbeeld zorg bij kinderen of bij de 

overdracht naar de basisschool of BSO. Bij de overdracht naar de basisschool geldt voor de VVE-

kinderen een warme overdracht. Dit houdt in dat het overdrachtsformulier in een mondeling contact met u 

en de school wordt besproken. Voor de andere kinderen kan dit ook telefonisch besproken worden.  

Het overdrachtsformulier welke met het kind meegaat naar school wordt door de pedagogisch 

medewerkster, met toestemming van u, aan school gegeven of door uzelf afgegeven. Dit gebeurt nooit per 

mail.  
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3.2 Uitwisseling met derden 
Ut Trepke wisselt ten behoeve van de uitoefening van de taken ook persoonsgegevens uit met derden 

zoals de Belastingdienst, de GGD, Bureau Jeugdzorg, Gemeente en scholen. 

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden conform de AVG voor zover 

hiervoor:   

 een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van Toeslag kinderopvang); 

 dat er gelet wordt op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en u redelijkerwijs kan weten 

dat verstrekking plaats kan vinden; 

 op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van u 

daardoor niet onevenredig geschaad wordt.  

In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt indien u hiervoor toestemming 

heeft gegeven. 

3.3 Wettelijke verplichtingen met derden 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn er wettelijke verplichten met derden over het uitwisselen 

van gegevens.  

 In het kader van de Toeslag Kinderopvang geven wij gegevens van kinderen en ouders door aan 

de belastingdienst. Het betreft alleen die gegevens voor zover deze voor de Belastingdienst 

noodzakelijk zijn (naam, adres, BSN-nr. kind en betalende ouder, genoten opvang).  

 In het kader van de controlerende taak van de GGD binnen de Wet Kinderopvang geven wij 

gegevens van het kind (naam, geboortedatum) door aan de GGD. Het betreft alleen de gegevens 

die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de beroepskracht/kind ratio.  

 

In het belang van het kind kan het nodig zijn om informatie ook uit te wisselen met bijvoorbeeld bureau 

jeugdzorg, de GGD, het consultatiebureau, de scholen, CJG, etc. 

De volgende informatie komt hiervoor in aanmerking: 

 Zorg om de omgeving van het kind: 

o Zorg om de fysieke verzorging van het kind; 

o Zorg om de geestelijke verzorging van het kind. 

 Zorg om de ontwikkeling van het kind: 

o Intelligentieontwikkeling; 

o Ontwikkelingsgebieden als motoriek, taal/spraak, etc.; 

o Gedragsontwikkeling. 

Gegevensuitwisseling vindt alleen plaats nadat u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.   

  

De gegevens over het kind aangaande de ontwikkeling die binnen een normale ontwikkelingslijn vallen 

worden niet met derden (bureau jeugdzorg, de GGD, het consultatiebureau, de scholen, CJG, enz.) 

gedeeld, zolang dit niet in het belang van het kind is.  

3.4 Uitwisseling met derden buiten de EU 
Ut Trepke verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU. 

3.5 Inzagerecht en Veilig Thuis 
U heeft als ouder/verzorger te allen tijde recht op inzage in het dossier van uw kind. Daarnaast gaan wij 

altijd met u in gesprek over eventuele zorgen rondom het kind. Wij zullen samen met u kijken hoe onze 

zorgen kunnen worden weggenomen. Indien de zorgen dusdanig groot zijn en deze in een gesprek met u 

niet worden weggenomen, kunnen wij ons genoodzaakt zien een melding te doen bij Veilig Thuis. Wij 

zullen u hier vooraf van op de hoogte stellen. Wij doen in principe geen anonieme meldingen bij Veilig 

Thuis, tenzij de veiligheid van kinderen of medewerkers in het gedrang is. Zie hiervoor onze Meldcode. 

4 Bevoegdheid ouder/verzorger 
Er zijn situaties denkbaar waarbij de pedagogisch medewerkster niet kan vaststellen of de betrokken 

volwassene inderdaad bevoegd is om een kind op te halen van een locatie. Te denken valt aan een situatie 

waarin de pedagogisch medewerkster nog geen kennis heeft gemaakt met de betrokken ouder of degene 
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die het kind ophaalt is nog nooit eerder op de locatie geweest (opa, oma of oom, tante, buurvrouw). De 

pedagogisch medewerkster heeft het recht de persoon te vragen zich te identificeren. Dit gebeurt nadat 

andere mogelijkheden zijn bekeken. Andere mogelijkheden zijn o.a. overleg met collega of telefonisch 

contact met ouders.  

5 Foto’s, website en sociale media 

5.1 Foto’s 
Er worden op de opvang regelmatig foto’s gemaakt van uw kind(eren). Deze worden geplaatst op een 

afgeschermde fotowebsite, hier kunt u de foto’s bekijken en downloaden. Middels het formulier 

‘toestemming foto en uitstapjes’ kunt u toestemming geven dat wij foto’s mogen maken van uw kind en 

deze op de afgeschermde fotowebsite mogen zetten. U wordt verzocht deze foto’s niet te verspreiden of 

openbaar te maken en rekening te houden met de belangen van andere ouders en kinderen. 

5.2 Website 
De website van Ut Trepke gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk 

maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt 

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor 

de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 

website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 

verwijderen. 

5.3 Sociale media 
Ut Trepke heeft geen eigen pagina’s op sociale media kanalen. U zult hier dus ook geen foto’s 

tegenkomen die door ons gemaakt zijn. Wij kunnen niet voorkomen dat andere ouders /verzorgers foto’s 

downloaden van onze afgeschermde fotowebsite en deze gebruiken op sociale media. Ut Trepke is 

daarvoor niet aansprakelijk. Als u zelf dit risico op openbaarmaking wilt beperken kunt u uw 

toestemming voor de afgeschermde fotowebsite intrekken en aangeven dat er van uw kind(eren) geen 

foto’s gemaakt mogen worden. Wij vragen iedereen om correct om te gaan met foto’s die gemaakt zijn op 

Ut Trepke waar ook andere kinderen dan die van uzelf op staan.  

6 Klachten 
Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacy beleid kunnen via onze reguliere klachtenprocedure 

worden ingediend. De klachtenprocedure is te vinden op onze website en is aan u toegestuurd bij de start 

van de opvang. 

7 Contact en wijzigingen in het beleid 
Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke 

over het beleid, Herma Ruijsch. De contactgegevens staan op de tweede pagina van dit beleid.  

Als u geen vragen of opmerkingen heeft, gaan wij ervanuit dat u akkoord bent met de voorwaarden voor 

de privacywetgeving zoals opgesteld in dit beleid.  

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in 

voorkomend geval wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. 


