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In verband met nieuwe Europese regels is met 
ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De 
AVG geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens 
door organisaties, ook door de kinder- en gastouderopvang.

 Extracare4kids  hecht veel waarde aan de bescherming 
van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil ik 
heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga 
met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en 
ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Als 
gastouder extracare4kids ben ik verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van mijn Privacy verklaring, of in algemenere zin, 
vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen 
kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van 
klanten / huisgenoten / structureel aanwezigen
extracare4kids  verzamelt en verwerkt alleen 
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze 
persoonsgegevens bevinden zich met name in de 
opvangovereenkomst, de lijst noodnummers, overige 
formulieren welke vanuit het gastouderbureau verplicht 
worden gesteld (toestemmingsverklaringen etc.). Alle 
informatie heeft als doel uitvoering geven aan het contract 
tussen vraagouder en gastouder en tussen gastouder en 
gastouderbureau. 

De volgende persoonsgegeven worden vastgelegd:
NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, maandelijkse 
opvangfacturen en de geregistreerde uren van de kinderen, 
overige gegevens die van belang zijn om een veilige opvang 
te garanderen. (alleen met uitdrukkelijke toestemming van 
de klant), namen kinderen, geboortedatum kinderen. Voor 
alle rechtstreeks betrokkenen is er altijd de mogelijkheid 
om persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te 
verwijderen. U kunt dit verzoek doen door een mail te sturen 
naar zie contactgegevens onder aan deze pagina.  

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
opgeslagen. Ik bewaar de gegevens tijdens de looptijd 
van de overeenkomst en daarna alléén voor de financiële 
administratie voor minimaal 7 jaar. Ná het 7de jaar zullen de 
gegevens vernietigd worden. 

De AVG verbiedt het verwerken van bijzondere 
persoonsgegevens. Dergelijke gegevens mogen 
alleen verwerkt worden als de betrokken persoon daar 
uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De bijzondere 
persoonsgegevens die gastouder Extra Care 4 Kids verwerkt 
betreffen gegevens over de gezondheid en alleen in die 
situaties waarin de gastouder door de vraagouder wordt 
gevraagd het opvangkind medicatie toe te dienen. De 
uitdrukkelijke toestemming van de ouders wordt expliciet in 
diverse formulieren (zoals medicijnverstrekking) vastgelegd 
en door vraagouder en gastouder ondertekend.
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Alle persoonsgegevens worden welke in hard copyzijn 
opgeslagen staan in een afgesloten dossierkast en digitaal in 
een wachtwoord beveiligde netwerkomgeving.

De gegevens die u aan mij geeft worden niet zonder 
toestemming aan derden verstrekt. Tenzij daartoe een 
verplichting bestaat op basis van de wet of een rechtelijk 
uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
overeenkomst tussen vraagouder en gastouder. 

Beeldmateriaal

EIGEN KEUZE, INDIEN JE TOESTEMMING HEBT
VANUIT DE VRAAGOUDER DAN MAG DIT WEL.

Ik sla geen beeldmateriaal van klanten zonder toestemming.
Op onze website/facebook worden geen persoonsgegevens 
van opvangkinderen en vraagouder(s) vermeld of foto’s 
geplaatst, waarin de kinderen duidelijk herkenbaar zijn of 
hiervoor dient toestemming te zijn.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke 
gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Extracare4kids bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan 
wel op grond van de wet is vereist.

Privacy
Ik ga zorgvuldigom met geregistreerde gegevens zoals 
e-mailadressen en namen. Ik verkoop geen e-mailadressen 
of andere gegevens en geef geen gegevens door 
aan derden. Ook gegevens die door middel van  
contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, 
gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden 
als vertrouwelijke informatie behandeld. Zo worden uw 
gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan een mailinglijst 
toegevoegd of aan derden verstrekt.

Cookies
Onze website gebruikt geen cookies welke vermeld dienen 
te worden. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s 
van deze website wordt meegestuurd en door de browser op 
de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 

Datalek
Meld datalekken. https://datalekken.
autoriteitpersoonsgegevens.nl/melding/aanmaken?1Mocht 
er een datalek ontstaan zijn dan zal ik zo spoedig mogelijk 
binnen 72 uur een melding maken bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen (ook op mijn telefoon).

• Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

• OPTIE: Alle vrijwilligers die namens  extracare4kids van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan   
 geheimhouding daarvan.

• OPTIE: Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 Indien u toch het vermoeden hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn dan verneem ik dat uiteraard graag. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de 
verwerking van uw persoonsgegevens 
dan vraag ik u hierover direct contact 
met ons op te nemen. Komen wij er 
samen met u niet uit dan vind ik dit 
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd 
het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied 
van privacybescherming.

Vragen
Als u na aanleiding van mijn Privacy 
verklaring nog vragen of opmerkingen 
heeft neem dan contact met mij op;

Contactgegevens:
Jill Pokua
Diemewei 43-11, Wijchen
0642990689
jill@extracare4kids.com


