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Inleiding gegevensbescherming 
 
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naar 
aanleiding van die wet hebben wij dit document gemaakt. In dit protocol staat beschreven 
waar, hoe en vooral voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken en hoe wij met 
die gegevens omgaan.  
Dit document gegevensbescherming ligt ter inzage op onze locatie Peuterschool ’t Startblok 
en is via onze website te downloaden. 
Stichting Startblok Huizen is in het kader van deze verordening de verantwoordelijke voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
 
Stichting Startblok Huizen 
Mei 2018 
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Om welke gegevens gaat het? 
 
Dit privacy-document informeert u over de aard en omvang van de verwerking van 
persoonsgegevens door Stichting Startblok Huizen. Onder persoonsgegevens valt informatie 
die direct of indirect op uw persoon. Het doel van Stichting Startblok Huizen is het bieden 
van opvang van kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Voor dit doel verwerken wij 
persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de 
overeenkomst (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalings- en verzendgegevens).  
 
Wij hebben deze gegevens nodig om een overeenkomst op te kunnen stellen en om de 
benodigde contributie te kunnen innen. De gegevens zijn ingevoerd in ons online 
administratiesysteem Niokids, met wie wij een verwerkingsovereenkomst zijn aangegaan 
(zie bijlage). Ook hebben wij een ordner met alle papieren inschrijvingen gebundeld. Deze 
persoonsgegevens worden niet buiten de EU verstrekt. Deze gegevens bewaren wij tot 7 
jaar nadat een kind bij ons is vertrokken, omdat deze gegevens fiscaal gerelateerd kunnen 
zijn. 
 
Wanneer rekeningen, na herhaalde aanmaningen, niet worden voldaan kan Stichting 
Startblok Huizen de benodigde gegevens verstrekken aan een incassobureau voor het 
uitvoeren van een fiduciair incasso. 
 
Ouders 
Van elke ouder verwerken wij de volgende gegevens: 

- NAW 
- BSN 
- e-mailadres 
- Telefoonnummer(s) 
- Betalings- verzendgegevens 

 
Kinderen 
Van elk ingeschreven kind verwerken wij de volgende gegevens: 

- NAW 
- BSN 
- Geboortedatum 

 
Personeel 
Van elk personeelslid, alsmede stagiairs en vrijwilligers die bij ons op de groep komen, 
verwerken wij de volgende gegevens: 
 

- NAW 
- BSN 
- Geboortedatum en –plaats 
- Kopie identiteitsbewijs 
- VOG 

 
Deze gegevens hebben wij nodig omdat de belastingdienst en de rijksoverheid dit verplicht 
stellen in verband met betalen van salaris en inhouding van loon. De GGD eist dat een ieder 
op de groep een geldig VOG kan laten zien. 
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Ook van onze bestuursleden hebben wij bovenstaande gegevens. De gegevens bewaren wij 
in een ordner die op onze locatie staat. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, 
behalve aan onze salarisadministratie, met wie wij een verwerkingsovereenkomst zijn 
aangegaan. Deze persoonsgegevens worden niet buiten de EU verstrekt. De gegevens 
worden tot maximaal 7 jaar na vertrek van desbetreffend personeelslid bewaard, omdat 
deze gegevens fiscaal gerelateerd kunnen zijn 
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Verwerkersovereenkomsten 
 
De persoonsgegevens van zowel ouders, kinderen als personeel worden in twee gevallen 
gedeeld met derden. De gegevens van ouders en kinderen worden gedeeld met ons online 
administratiesysteem Niokids. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 
De gegevens van het personeel wordt gedeeld met de salarisadministratie, Arnold Kos. Ook 
met hem hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 
In de bijlage vindt u beide overeenkomsten.   
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Beeldmateriaal 
 
Op onze locatie peuterschool ’t Startblok, maken wij met regelmaat foto’s en filmpjes. Dit 
beeldmateriaal gebruiken wij voor: 
 

- Studiedoeleinden van het personeel 
- Social media 
- Website 
- Blog 
- Oudercontact  

 
De beelden worden gemaakt met onze telefoons, zowel die van ’t Startblok, als die van de 
personeelsleden zelf. Ook maken wij gebruik van een fotocamera en een videocamera. 
Zodra de beelden in onze computer staan, worden ze van de telefoons gewist. Hier gaat 
maximaal 1 week overheen.  
 
Ouders worden, in ons informatieboekje, gewezen op het feit dat niet elke ouder hun kind 
op beelden bij een andere ouder wil zien. Wij geven ouders mee dat zij andere kinderen die 
op hun foto’s/filmpjes staan, eerst onherkenbaar moeten maken, alvorens zij zelf iets op 
social media plaatsen.  
 
Studiedoeleinden  
Beide personeelsleden doen tijdens het jaar 2018 een studie, waarbij gevraagd wordt om 
beeldmateriaal, zowel van het personeel zelf, als personeel in spel met kinderen. Kinderen 
komen dus in beeld. Deze beelden slaan wij op onze laptop op de harde schijf op. Nadat de 
studie voltooid is, november 2018, zullen deze beelden gewist worden. 
 
Social media 
Omwille van marketingdoeleinden, studiedoeleinden en verslaglegging van de wekelijkse gang 
van zaken, maken wij met regelmaat beeldmateriaal. Wij plaatsen in principe weinig foto’s met 
kinderen herkenbaar in beeld, behalve als er meerdere kinderen op staan. Nooit gebruiken wij 
namen in combinatie met kinderen op een foto. Wij houden rekening met de wens van ouders 
als het om plaatsen op social media gaat.  

 

Website 
Op onze website gebruiken wij ter illustratie van onze visie fotomateriaal. Deze beelden slaan 
wij op onze laptop op de harde schijf op. Ouders hebben hier, middels het 
toestemmingsformulier, toestemming voor gegeven. 

 

Blog 
Wekelijks maken wij een blog, ter verslaglegging van de voorafgaande week. Hierbij wordt tekst 
en beeld gebruikt. Dit blog wordt zowel op onze website als onze facebookpagina gedeeld. 
Ouders hebben hier, middels het toestemmingsformulier, toestemming voor gegeven. 

 

Oudercontact 

Als een kind voor het eerst bij ons op de groep is, of er is naar inzicht van het personeel 
reden voor is, maken wij een foto van het betreffende kind en sturen die via Whatsapp naar 
betreffende ouder. Deze beelden worden gemaakt met de telefoon van ’t Startblok en 
wekelijks worden daar de foto’s gewist. 
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Wat zijn uw rechten? 
 

- Op informatie over door ons verwerkte persoonsgegevens. 

- Op correctie van onjuiste gegevens en aanvulling van gegevens. 

- Op verwijdering van door ons opgeslagen gegevens tenzij er een wettelijke 

uitzondering op het verwijderen van toepassing is. U kunt tevens bezwaar maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indien er geen 

zwaarwegend belang bij bestaat. 

- Op beperking van de verwerking van uw gegevens, indien de juistheid van uw 

gegevens door u bestreden wordt, de verwerking ervan onrechtmatig is maar 

verwijdering ervan niet mogelijk is; de verantwoordelijke geen belang meer heeft bij 

de gegevens, maar deze benodigd zijn voor het indienen, uitvoeren en verdediging 

van juridische vorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking ervan. 

- Op gegevens overdraagbaarheid; dit wil zeggen dat u specifieke door ons 

opgeslagen gegevens kunt ontvangen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat 

of kunt verzoeken om verzending naar een andere verantwoordelijke persoon. 

- Om op ieder gewenst moment uw toestemming in te trekken, voor de verwerking 

van uw gegevens. Het intrekken van de toestemming leidt er niet toe dat eerdere 

gegevensverwerking ongedaan wordt gemaakt. 

- Op het indienen van bezwaar van een toezichthoudende autoriteit. 

 

U kunt uw rechten claimen door een e-mail te sturen naar 
administratie@peuterschoolstartblok.nl.  
 

  

mailto:administratie@peuterschoolstartblok.nl


 
9 

 

Bijlage 
 

Onderstaand toestemmingsformulier vullen ouders in bij het inschrijven van hun kind. Deze 

formulieren bewaren wij in een ordner, als bijlage bij dit protocol.  

 

Toestemmingsformulier 
 

 
Omwille van marketingdoeleinden, studiedoeleinden en verslaglegging van de wekelijkse 
gang van zaken, maken wij met regelmaat beeldmateriaal. Dit zijn privacygevoelige 
gegevens.  
 
Wij plaatsen in principe weinig foto’s met kinderen herkenbaar in beeld, behalve als er 
meerdere kinderen op staan. Nooit gebruiken wij namen in combinatie met kinderen op een 
foto. Wij houden rekening met uw wens als het om plaatsen op social media gaat.  
Door onderstaande hokjes aan te vinken en een handtekening te plaatsen, geeft of 
wel/geen toestemming voor het gebruik van de beelden. 
 
Mag uw kind met een foto/filmpje op Facebook?  

☐Ja   ☐Nee  

  

Mag uw kind met een foto/filmpje op de website?  

☐Ja   ☐Nee  

  

Naam:   ____________________________ 

Naam kind:  ____________________________ 

Datum:  ____________________________ 

Handtekening: ____________________________ 

 

Mocht er per ongeluk een foto van uw kind geplaatst zijn wat u liever niet heeft dan horen wij 
het graag. Wij verwijderen de foto dan direct.  

 

 

 

 


