
 

Privacyverklaring  
 
Kinderopvang De Groene Agaat   

 

      1.       Inleiding 
Ik, Leonie Achterberg, eigenaresse van kinderopvang De Groene Agaat, gevestigd aan Jura 44 te  
Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring.  
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe ik omga met uw persoonsgegevens volgens de AVG 
wetgeving. 
  
Contactgegevens: 
Leonie Achterberg 
Kinderopvang De Groene Agaat 
Jura 44 
3524HN Utrecht 
Website www.degroeneagaat.nl 
 
tel 06 22880180 
email: info@degroeneagaat.nl 
Referentienummer Kvk: 62880187 
Registratie Landelijk register Kinderopvang: 785455516  

 
      2.       Persoonsgegevens 
Kinderopvang De Groene Agaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hier onder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
      > Voor- en achternaam van u en uw kind 
      > Adres 
      > Woonplaats 
      > Telefoonnummer 
      > E-mailadres 
>Bsn nummers kind en ouder(s) 
> Bankgegevens 

> Geboorte datum van uw kind en ouder(s) 
> Medische gegevens van uw kind (indien noodzakelijk) 
 
*Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen wanneer een kind definitief wordt ingeschreven bij 
Kinderopvang De Groene Agaat. Al deze persoonsgegevens worden hardcopy opgeslagen in een 
afgesloten dossierkast en digitaal in een wachtwoord beveiligde netwerkomgeving. 
 
-Wanneer u e-mail of andere berichten aan Kinderopvang De Groene Agaat verzendt, kunnen deze 
berichten bewaard worden. Soms wordt om aanvullende informatie gevraagd die voor de 
betreffende situatie relevant is. Hierdoor kan Kinderopvang De Groene Agaat uw vragen zo goed 
mogelijk verwerken en beantwoorden. Ook deze door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld en digitaal bewaard in een wachtwoord beveiligde e-mailomgeving.  
- Wanneer u schriftelijk heeft aangegeven gebruikt te willen maken van de wachtlijst waardoor er bij 
vrij komen van een opvangplek contact met u kan worden opgenomen zullen de e-
mailcontactgegevens bewaard blijven. 
 
Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 
> Het verlenen van onze diensten in het kader van kinderopvang 

http://www.degroeneagaat.nl/
mailto:info@degroeneagaat.nl


> Voor controles van organisaties als die van de GGD met betrekking tot kind-bezetting en/of de 
belastingdienst 
> Contact met de juiste personen op te kunnen nemen indien nodig 
> Urenregistratie softwareprogramma Rosa (van GOB) 
>In de opvangruimte en in de ehbo-tas die meegaat wanneer we de locatie Jura 44 verlaten, is 
een noodnummerlijst aanwezig met namen en telefoonnummers van ouders en/of verzorgers van de 
opvangkinderen, om in spoedeisende situaties snel met hen contact te kunnen leggen. Deze info is 
voor achterwacht en/of stagiaire in noodsituaties te raadplegen. 
 

      3.       Recht op inzage en rectificatie 
U mag en heeft te allen tijde het recht om de gegevens die Kinderopvang De Groene Agaat van u 
verzameld heeft in te zien en te wijzigen als deze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met 
Kinderopvang De Groene Agaat 
  
      4.       Derden  
-Kinderopvang De Groene Agaat verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden. 
- Indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u 
het recht om deze weer in te trekken. 
- Uitzondering op de boven genoemde punten is het verzoek van de Belastingdienst om bewijs aan te 
leveren waarmee de omzet en/of eisen ondernemerschap van Kinderopvang De Groene Agaat kan 
worden aangetoond. 

 
      5.       Bewaartermijn 
De persoonsgegevens worden in principe uiterlijk na twee jaar verwijderd. Langer bewaren van de 
gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een 
wettelijke bewaarplicht. Als ondernemer is Kinderopvang De Groene Agaat wettelijk verplicht haar 
administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Persoonsgegevens worden om deze reden 
zeven jaar nadat de opvang is beëindigd verwijderd. 

               
      6.       Website 
Kinderopvang De Groene Agaat heeft een beveiligde (https://) verbinding en houdt op haar website 
geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. 

 
      7.       Gebruik van foto’s 
- Voor het maken van foto en film opnamen van kinderen van Kinderopvang De Groene Agaat wordt 
voorafgaande aan de start van de opvangperiode schriftelijk toestemming gevraagd aan 
ouder(s)/verzorger(s)  en mag ten allen tijde weer ingetrokken worden als u zich bedenkt.  
Er worden tevens schriftelijke afspraken gemaakt waarvoor de foto’s gebruikt worden (uitsluitend 
intern of ook extern) en op welke manier foto’s met ouders/verzorgers gedeeld mogen worden. 
- Ouder(s)/verzorger(s) zijn zich er van bewust dat de foto's verstrekt, door Kinderopvang De Groene 
Agaat waar ook andere kinderen op staan dan die van henzelf, voor eigen gebruik zijn en niet kunnen 
worden gedeeld met derden. 
- Foto’s van kinderen welke gemaakt worden door Kinderopvang De Groene Agaat worden in een 
beveiligde map bewaard op apparaat en/of beveiligde Cloud  

  
  8.       Beveiliging 
Kinderopvang De Groene Agaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 
  
 9.       Klachten 
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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