Privacyverklaring

STICHTING MUZERIJ

Datum:
Advies BDO:
Besluit Bestuurder:

01-10-2019
08-10-2019

Advies PVT:

n.v.t.

Besluit Bestuurder definitief:

01-10-2019

Goedkeuring RvT

n.v.t.

Looptijd tot:

01-11-2024

Privacyverklaring Muzerij
Stichting Muzerij en haar vestigingen respecteren de privacy van u en uw kind. Wij waarderen het vertrouwen
dat u in ons stelt. De gegevens die wij verwerken, worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. In deze
privacyverklaring informeren we u waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy
beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen
verstrekken.

Doelen en grondslagen
Stichting Muzerij verzamelt gegevens alleen voor het uitoefenen van haar taken. De doelen van verwerking van
persoonsgegevens van de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn onder andere:
• om het kind te kunnen voorzien van passende opvang, verzorging, begeleiding en
ontwikkelingsmiddelen en
• voor de organisatie van peuterspeelgroep(en), kinderdagverblijf(ven) en buitenschoolse opvang (BSO).
Het volledige overzicht van de doelen vindt u in ons privacyreglement.
We verwerken persoonsgegevens alleen als we daarvoor een wettelijke privacygrondslag hebben. Wij
verwerken persoonsgegevens onder andere op basis van de privacygrondslagen:
• uitvoeren van de overeenkomst die ouders en Stichting Muzerij met elkaar hebben voor deelname
aan peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en/of BSO;
• toestemming die de ouders/verzorgers geven, bijvoorbeeld voor het maken van foto’s en films;
• een wettelijke verplichting waar Stichting Muzerij aan moet voldoen, bijvoorbeeld als de GGD vraagt
om bepaalde gegevens in het kader van een inspectiebezoek.

Verstrekken aan derden
Stichting Muzerij wisselt alleen gegevens uit met derden als dat noodzakelijk is voor een kenbaar gemaakt doel
én er privacygrondslag voor is. Voorbeelden van instanties waarmee wij gegevens uitwisselen:
• Gemeente. Dit in verband met de wettelijke controles die de gemeente uitvoert ten aanzien van
inkomensverklaringen van ouders en vanwege kindplaatsen die door de gemeente worden
gesubsidieerd;
• GGD. Het betreffen alleen de gegevens die de GGD mag hebben voor het uitvoeren van haar
controlerende taak binnen de Wet Kinderopvang;
• Instanties zoals consultatiebureau (GGD), peuterconsulent (MEE) en jeugdzorg. Wij vragen
toestemming aan de ouders/verzorgers als we informatie willen uitwisselen met dergelijke instanties.

Bewaartermijn
Stichting Muzerij bewaart persoonsgegevens niet langer dan we ze nodig hebben of wettelijk verplicht zijn ze
te bewaren. Kort samengevat betekent dit dat we contractgegevens, financiële transacties en andere
administratieve gegevens 7 jaar moeten bewaren voor de belastingdienst. Gegevens over het welzijn en de
ontwikkeling van de kinderen bewaren we na afloop van het contract maximaal 2 jaar in het digitale
kinddossier. Dit doen we omdat we soms informatieverzoeken krijgen als het kind op de basisschool zit. Als de
ouders/verzorgers niet willen dat het dossier nog 2 jaar wordt bewaard dan kunnen zij vragen de informatie
vervroegd te verwijderen. Ter invulling van het 4-ogenprincipe werken we in een aantal gevallen met een
camera voor monitoring op afstand. Deze beelden worden niet opgeslagen en niet bewaard.

Beveiliging
Stichting Muzerij treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te
beschermen. Zo hebben alleen bevoegde gebruikers van Stichting Muzerij toegang tot de gegevens van de
kinderen en de ouders/verzorgers. Eventuele schriftelijke documentatie met persoonsgegevens wordt
opgeborgen in af te sluiten kasten of lades. Stichting Muzerij werkt alleen met toeleveranciers die veilig met

persoonsgegevens omgaan en legt dat vast in contracten. Tot slot heeft Stichting Muzerij een functionaris voor
de gegevensbescherming aangesteld. Deze houdt toezicht op naleven van de privacyregels.

Rechten ten aanzien van je gegevens
Ouders/verzorgers hebben diverse rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die Stichting Muzerij van hen
en het kind heeft. De belangrijkste zijn:
• Inzage. Ouders met ouderlijk gezag/wettelijk vertegenwoordigers van het kind hebben recht op inzage
in het kinddossier en overige gegevens die we van het kind en van de ouders/verzorgers verwerken;
• Correctie en aanvullen. Als duidelijk is dat gegevens niet (meer) kloppen kan een verzoek worden
ingediend om dit te corrigeren. Het correctierecht geldt niet voor adviezen, beoordelingen en andere
vastleggingen die door de pedagogisch medewerker, intern begeleider, groepshulp of andere
deskundigen aan het dossier zijn toegevoegd. Wel hebben de ouders/verzorgers het recht om de
gegevens aan te laten vullen wanneer deze incompleet zijn of de eigen zienswijze aan het dossier te
laten toevoegen;
• Verwijderen. In een aantal in de wet (AVG) beschreven gevallen bestaat het recht om
persoonsgegevens te laten verwijderen.
Als u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de
locatieverantwoordelijke.

Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking de persoonsgegevens van u of uw kind? Deze horen wij graag van u. Op
onze website vindt u informatie over hoe de klachtenprocedure werkt. Als u uw klacht schriftelijk indient bij de
directeur verzoeken wij u deze ook te mailen naar onze functionaris voor de gegevensbescherming:
privacy@muzerij.nl.
Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de Nederlandse
toezichthouder op de naleving van de privacyregels.

Cookies
Onze website maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Zodat de website goed functioneert
en om het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Bezoekersinformatie van de website is niet
herleidbaar tot individuen. Omdat onze cookies geen persoonsgegevens verwerken hoeven we bezoekers van
de website niet te vragen akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.

