Privacyverklaring Tamboerijn
Bij Kinderopvang Tamboerijn zijn we ons bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan
ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij houden ons aan de wet
“Algemene verordening gegevensbescherming”. Ons privacyreglement1 is de vertaling van de
wettelijke eisen naar het beleid en de werkwijze binnen onze organisatie en bevat
instructies rondom het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens.
Het privacyreglement is van toepassing op de bedrijfsvoering van Kinderopvang Tamboerijn.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website, we verzamelen we geen
gebruikersinformatie en maken we geen gebruik van cookies.
Wij zijn niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen, waar
Kinderopvang Tamboerijn is vermeld.
Het verzamelen van gegevens
Wanneer u zich aanmeldt bij onze kinderopvang vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor de wachtlijstregistratie, de uitvoering van de
overeenkomst en de optimale opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind. De
gegevens worden handmatig vastgelegd opgeslagen op formulieren of digitaal op de harde
schijf van een beveiligde laptop.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in ons privacyreglement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen.
Communicatie
Kinderopvang Tamboerijn wil een kleine gemeenschap zijn van medewerkers, ouders en
kinderen. Met uw toestemming worden contactgegevens met elkaar gedeeld zolang het kind bij
ons is ingeschreven.
Delen van persoonsgegevens
De informatie die u verstrekt zal intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht
conform onze gedragscode om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Waar
wettelijk verplicht zal Kinderopvang Tamboerijn ten behoeve van de bedrijfsvoering
persoonsgegevens met derden uitwisselen.
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Op verzoek zijn het reglement en de instructies op te vragen en in te zien.
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Inzage en wijzigen persoonsgegevens
Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van hun
persoonlijke informatie, die aan ons is verstrekt. Kinderopvang Tamboerijn zal nagaan of het
verzoek terecht is of dat er (bv wettelijke) redenen zijn om het verzoek af te wijzen. Klanten
ontvangen binnen redelijke termijn bericht over de inzage, verandering of afwijzing van hun
verzoek..
Foto’s en beeldmateriaal
Het privacyreglement richt zich men name op het gebruik van persoonsgegevens, dat wil
zeggen de inschrijfgegevens, plaatsingsgegevens en zorggegevens. Met uw toestemming
willen wij ook graag gebruik maken van foto’s en filmmateriaal voor publicatie op onze website
en/of op internet/facebook.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige situatie. Aanpassingen en/of veranderingen
in de organisatie en wettelijke omstandigheden, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring.
Vragen en feedback
Als u vragen heeft over deze verklaring en/of het privacyreglement, kunt u contact met ons
opnemen.

Bezoekadres:
Kinderopvang Tamboerijn
Adriaen van Ostadelaan 110
3583 AM UTRECHT
Tel.: 030-2100410
E-mail: info@kinderopvangtamboerijn.nll

