
 

Privacyverklaring Eigenwijze Kinderopvang 

Eigenwijze Kinderopvang heeft persoonsgegevens nodig om goede kinderopvang te kunnen 

bieden. In het geval wij deze gegevens niet verkrijgen, kunnen wij voor u geen overeenkomst 

maken en uitvoeren. Wij hechten zeer aan eenieders privacy en een optimale bescherming van 

persoonsgegevens. Zowel technisch als organisatorisch hebben wij de verwerking van 

persoonsgegevens beveiligd. Deze beveiliging heeft onze permanente aandacht. Bij het verwerken 

van persoonsgegevens houden wij ons uiteraard aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze verklaring informeren wij u over 

de verwerking van persoonsgegevens binnen onze organisatie. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Allereerst verwerken wij naam en contactgegevens, financiële gegevens en bijzondere 

persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij bij 

de kinderopvang verkrijgen.  

 

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van afspraken met u over kinderopvang, om aan 

wettelijke verplichtingen die met kinderopvang samenhangen te kunnen voldoen, na door u 

verleende toestemming of ter behartiging van de belangen van onze organisatie.  

 

Verwerken anderen persoonsgegevens voor Eigenwijze Kinderopvang? 

Om een optimale en veilige gegevensverwerking te waarborgen, maken wij soms gebruik van 

derden (“verwerkers”) die voor ons persoonsgegevens verwerken. Wij hebben met al onze 

verwerkers een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de toepasselijke regelgeving. Overigens 

worden de persoonsgegevens niet alleen door ons, maar ook door onze verwerkers uitsluitend 

binnen de Europese Unie verwerkt. 

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij werden 

verkregen. Zo worden financiële gegevens zeven jaar bewaard en gegevens die samenhangen met 

de overeenkomst kinderopvang twee jaar. 

 

Wijziging 

Wij behoudens ons het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Op onze website 

treft u steeds de actuele privacyverklaring. 

 

 



 

Contact 

Heeft u een vraag of klacht over onze verwerking van persoonsgegevens of over deze 

privacyverklaring, laat ons dat dan weten. Dit kan per mail (privacy@eigenwijzekinderopvang.nl) of 

per post (Eigenwijze Kinderopvang t.a.v. privacy, Halewijn 16, 5221 LZ ’s-Hertogenbosch). U 

ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw vraag of klacht een reactie. 

 

Klacht 

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld of van oordeel 

zijn dat door ons bij de verwerking rechten zijn geschonden, dan kunt u zich wenden tot de 

Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitspersoonsgegevens.nl). 
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