Privacy beleid Kinderspeelpaleis Twinkle Star.
Wet- en regelgeving
Wij volgen 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.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Waar nodig
passen wij het privacy beleid door wetswijzigingen en rechtspraak aan.
Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens
Kinderspeelpaleis Twinkle Star bewaart persoonsgegevens van ouder en kind in de volgende
vorm of hoedanigheid:
-

Kopieën van ID van ouders

-

Kopieën van ID van kinderen

-

Kopieën van bankgegevens

-

Kopieën van zorgpassen van kinderen

-

Informatie van ouder of kind die van belang zijn voor de opvang en/of
begeleiding van het kind.

-

Door ouders ingevulde formulieren

-

Observaties van het kind

-

Eventuele zorgen omtrent ouder(s) of kind

De redenen voor het archiveren en/of registreren van deze informatie is:
-

Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
Voor de facturatie.
Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven
van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het
doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).
Om gegevens van ouders en kind te registreren (indien nodig) wanneer er zorgen
zijn (Vanwege de Meldcode kindermishandeling)

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard
dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan
verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging
Twinkle Star werkt administratief 100% in de Cloud. Deze Cloudservice is beveiligd met
gebruikersnamen en wachtwoorden. Personeel is alleen geautoriseerd wanneer dit voor de
uitvoering van de functie nodig is.
Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn worden niet aan derden verstrekt, tenzij
dit op grond van wet is toegestaan en/of noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst,
gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te
sporen. U heeft uiteraard zelf ook recht van inzage van uw privégegevens. Wanneer u
schriftelijk een verzoek doet voor het inzien van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt
als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht op het wissen
van uw gegevens, indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn
verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te
behouden.
De Belastingdienst eist dat wij bepaalde informatie 7 jaren bewaren.
Wijziging en datum
Dit privacy beleid kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het
actuele privacy beleid vinden. Dit privacy beleid is opgesteld op 24 mei 2018.

