
 

Privacybeleid kinderopvang de Dartel  
 
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Onder deze 
nieuwe Europese wetgeving gelden een aantal nieuwe regels voor het verwerken van persoonsgegevens 
binnen organisaties en dus ook binnen de kinderopvang. Denk aan gegevens van ouders, kinderen en 
gastouders, maar ook gegevens van sollicitanten en personeelsleden. De Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) is verplicht om alle klachten van consumenten op het gebied van privacy schending te onderzoeken. 
Wanneer een organisatie bij controle niet blijkt te voldoen aan de wettelijke eisen, kunnen zij een forse 
boete tegemoet zien. 
 
Gewone persoonsgegevens 
 
Onder de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) waren een aantal uitzonderingen voor de 
kinderopvang van kracht. De AVG is algemener en hanteert 6 grondslagen voor het verwerken van gewone 
persoonsgegevens (zoals naam, geboortedatum, BSN, adresgegevens en bankgegevens). Deze 6 
grondslagen zijn: 
 

1. Toestemming van de betrokken persoon. 
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. 
5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of 

uitoefening van openbaar gezag. 
6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

 
Op basis van grondslag 1, 2 en 3 mag onze organisatie persoonsgegevens verwerken. Gegevens van 
ouders, gastouders en kinderen mogen alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokken 
personen (of in het geval van kinderen, een van de ouders). Wanneer een contract aangegaan wordt met 
deze personen, dan mogen alle gegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit 
te voeren, en die noodzakelijk zijn om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Op grond van punt 3 
kunnen daarom persoonsgegevens van structureel aanwezigen verwerkt worden zonder hun 
toestemming omdat onze organisatie wettelijk verplicht is deze gegevens vast te leggen.  
 
Bijzondere persoonsgegevens 
 
Er is onder AVG een verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens mogen 
alleen verwerkt worden als de betrokken persoon (of, in geval van kinderen, een van de ouders) daar 
uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die 
betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking 
tot iemand seksuele gedrag of seksuele gerichtheid, genetische gegevens en biometrische gegevens met 
het oog op de unieke identificatie van een persoon.  
 
Wanneer het in belang van de opvang is om bijzondere persoonsgegevens vast te leggen (bijvoorbeeld het 
vastleggen van foto- en videobeelden in een digitaal schriftje of gezondheidsproblemen op een 
koppelingsformulier), dan zullen wij personen altijd uitdrukkelijk om hun toestemming hiervoor vragen. 
Ook zal vastgelegd worden voor welk doel toestemming wordt verleend. Mochten wij op een later tijdstip 
deze gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij personen opnieuw om toestemming 
hiervoor vragen. Ook vermelden wij hierbij duidelijk hoe gegevens opgeslagen worden, wat er gebeurt 
met opgeslagen gegevens en wanneer en hoe wij gegevens verwijderen.  
 
Gegevensverwerking binnen onze organisatie 
 
Binnen onze organisatie gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij 
verwerken, en hoe en waarom wij dit doen staat hieronder beschreven. Gegevens worden enkel met 
uitdrukkelijke toestemming van personen verwerkt en/of aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk anders 
bepaald is.  
Onder personen verstaan wij ouders, gastouders, personeel, sollicitanten en kinderen. Wanneer 
gegevensverwerking niet op alle personen betrekking heeft dan staat dit apart vernoemd.  


