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Privacy beleid  
 
 
 
 
 

 
Kinderdagverblijf Top4Kids hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In dit privacy beleid geven wij heldere en transparante informatie over 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Kinderdagverblijf Top4Kids houd zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten 
van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee 
de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van 
informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 
geval: 
 
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:  
Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang Top4Kids verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden: 

 Het aangaan van kindcontracten 

 Het versturen van nieuwsbrieven en themabrieven 

 Het versturen van de facturatie  

 Het aangaan van arbeidsovereenkomsten (werknemer) 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 

 Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers, kopie 
inentingsbewijs van het kind. 

 Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te 
waarborgen.  

 Kopieën diploma’s, VOG, bankrekeningnummer (werknemers) 
 
Uw gegevens worden bij ons verwerkt en veilig bewaard in een afgesloten kast. Deze 
gegevens zijn o.a. 

 Het Intakeformulier 

 Het Inschrijfformulier 

 Het Toestemmingsformulier uitstapjes, foto’s, film en social media 

 Cito volgsysteem, observatielijsten.  

 Het versturen van het Overdrachtsformulier Peuters aan de basisschool 
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Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
 
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is ter uitvoering van toetsing en 
GGD inspectie, accountant en controles aan De Belastingdienst.  
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk 
toestemming voor geeft, denk hierbij aan het consultatie bureau. 
  
 
Bewaartermijn 
Kinderdagverblijf Top4Kids bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
 
Rechten omtrent je gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 
een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 
 
 
Contact 
Als Kinderdagverblijf Top4Kids zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

 
 
 
 

 

 


