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Privacyverklaring kinderen en ouders 
 

Algemeen 
Deze privacyverklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG volgt 
met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG is een Europese 
verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. 
 

Doel van het verzamelen van informatie 
Binnen de peutergroep streven we ernaar een sfeer te creëren van veiligheid, geborgenheid en 
vertrouwen, zodat er een goede basis gelegd wordt voor de ontwikkeling van de peuter. Om onze 
dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, hebben we van u bepaalde gegevens nodig.  
U schrijft zich in met het inschrijfformulier. Deze gegevens gebruiken wij om u in te schrijven en op de 
wachtlijst te zetten voor een plaats op de peuterspeelzaal.   
 

Inhoud van de informatie 
U vertrouwt ons uw gegevens toe en u mag er op vertrouwen dat wij uw gegevens beschermen.  
Wij leggen de volgende gegevens vast: 

 Naam, adres, postcode, woonplaats van het kind en de ouders, geboortedatum van het kind, 
alsmede gegevens over de gezinssamenstelling. 

 Telefoonnummers en e-mailadressen voor een goede bereikbaarheid. 

 Gegevens over de ontwikkeling of de gezondheid van het kind. 
 

Veilig verwerken van de informatie 
We verwerken de informatie uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn opgegeven. We hebben 
voldoende maatregelen genomen voor de beveiliging tegen verlies en tegen onrechtmatige toegang 
van de persoonsgegevens. 
 

Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. De gegevens op de groep bewaren wij maximaal 
1 jaar nadat u kind naar de basisschool is gegaan. Plaatsingsgegevens moeten wij wettelijk 7 jaar 
bewaren voor belastingverplichtingen. 
 

Toegang tot de persoonsgegevens 
Toegang tot de gegevens hebben: 

 De penningmeester van het bestuur als eindverantwoordelijke.  

 Beroepskrachten en stagiaires betrokken bij uw kind. 
 

Uit onze administratie kunnen gegevens worden verstrekt aan: 

 Vrijwilligers, indien dit nodig is voor hun werk. 
 

Toestemming voor het uitwisselen van informatie met derden 
Wij vragen u vooraf toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens met personen of 
instellingen van buiten Peuterspeelzaal De Poeh. Daarbij informeren wij u over het doel van de 
uitwisseling, de persoon of instelling en de aard en inhoud van de gegevens. Indien u geen 
toestemming geeft, wisselen wij geen gegevens uit. U kunt uw toestemming op elk moment 
terugtrekken. 
 

Uitwisseling zonder toestemming 
Bij het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen we dit vermoeden zonder 
toestemming melden bij Veilig Thuis, indien ouders en kind in een ernstige situatie verkeren. De 
beroepskracht maakt van de overwegingen hiervoor een aantekening in zijn dossier. Voor een 
zorgvuldige omgang met een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben we een 
meldcode opgesteld.  
 
In alle andere gevallen vragen we toestemming aan de ouders. 
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Foto en filmmateriaal 
Wij vragen altijd van te voren toestemming voor gebruik van foto of filmmateriaal voor gebruik in 
publicaties, online of door derden. Indien een ouder geen toestemming geeft worden kinderen buiten 
de opnames gehouden in onderstaande situaties: U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 
 

Recht op inzage, correctie, overdraagbaarheid en gegevenswissing 
U heeft het recht om het dossier van uw kind in te zien, deze aan te vullen, een kopie te vragen of uw 
gegevens te wissen. Hiervoor kunt u ons een verzoek sturen via ons e-mailadres info@pszdepoeh.nl 
 Wanneer u een verzoek aan ons doet tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering gegevens, 
vragen wij u om, indien wij dit nodig achten, zich in een gesprek met ons te identificeren om misbruik 
tegen te gaan. 
 

Aangifte bij de politie 
Indien een ouder een strafbaar feit pleegt, zoals agressie en geweld tegen goederen of medewerkers 
van peuterspeelzaal De Poeh of tegen een kind of andere ouder, doen wij daarvan altijd aangifte bij 
de politie.  
 

Klachten 
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop peuterspeelzaal De Poeh uw persoonsgegevens 
behandelt, kunt u deze klacht indien bij de betreffende medewerker of het bestuur. Zie hiervoor onze 
klachtenregeling op de website. Wanneer de klacht naar uw oordeel onvoldoende behandeld wordt 
door ons , kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
 
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan worden ingetrokken of gewijzigd door het bestuur van Peuterspeelzaal De 
Poeh. Deze privacyverklaring treedt in werking vanaf januari 2021.. 
 

Vragen en klachten 
Indien u vragen hebt over uw privacy, over deze privacyverklaring of gebruik wilt maken van één van 
de in deze verklaring opgenomen rechten, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@pszdepoeh.nl 
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