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   Privacyverklaring 

 

Geachte heer/mevrouw, beste bezoeker, 

Fijn dat u onze website bezoekt. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

Wet- en regelgeving 
De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, hierna te noemen KOZV, 
verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens. KOZV respecteert uw privacy en 
draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden 
verwerkt.  

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 
Gegevens organisatie 
Naam: Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen 
Bezoekadres: Bellamystraat 28 4532 CP Terneuzen 
Postadres: Postbus 172 4530 AD Terneuzen 
KvK-nummer: 41110279 
Algemeen telefoonnummer: 0115-612368 
Algemeen e-mailadres: info@kinderopvangzvl.nl 
Website: www.kinderopvangzvl.nl 
 
Gegevens functionaris voor de gegevensbescherming 
Contactpersoon: Marianne Carels 
E-mailadres: mcarels@kinderopvangzvl.nl 
Telefoonnummer: 0115-612368 
 
Waarom wij uw gegevens verzamelen 
Als u bij KOZV inschrijft, een rondleiding, offerte of contract aanvraagt of om een andere reden contact 
met ons opneemt, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:  

 Uw aanvraag of inschrijving af te handelen 

 Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen 

 Een rondleiding voor u in te plannen 

 Een offerte voor u te maken 

 Een contract met u af te sluiten 

 U facturen te sturen en uw betaling af te handelen 

 U te informeren over KOZV en haar dienstverlening 

 Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren 

 Aan de verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt 

 Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren 
 
KOZV verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als KOZV 
voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal KOZV contact met u 
opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór 
een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere 
informatie met u zullen worden gedeeld. 
 
Gegevensverstrekking aan derden 
KOZV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit een wettelijke verplichting is of 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. In het laatste geval verstrekken we de 
gegevens alleen na uw toestemming. 
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Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens 
KOZV zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te 
verstrekken die vervolgens door KOZV verwerkt moeten worden op grond van:  

 een wettelijke of contractuele verplichting en/of;  

 omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.  
In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele 
weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. In zijn algemeenheid geldt dat – indien u weigert 
bepaalde persoonsgegevens te verstrekken – KOZV hieraan de consequenties kan verbinden die zij 
geraden acht. 
 
Bewaartermijn 
Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. 
Voor uw persoonsgegevens die zijn opgenomen in onze financiële administratie geldt een wettelijke 
bewaartermijn van zeven jaar.  
Uw overige gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze dienstverlening bewaren wij 
uiterlijk twee jaar na einde opvang. Op het centraal kantoor wordt gewerkt met gezinsdossiers. Deze 
dossiers worden bewaard tot uiterlijk twee jaar na einde opvang van het laatste kind dat gebruik maakt 
van opvang. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Wij zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig 
te verwerken. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met onze privacy contactpersoon zoals 
vermeld op de eerste pagina van deze verklaring.  

Uw rechten 
Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe: 

- het recht op inzage en kopie; 

- het recht op rectificatie; 

- het recht op gegevenswissing; 

- het recht op beperking van de verwerking; 

- het recht bezwaar te maken tegen de verwerking; 

- het recht op overdraagbaarheid van gegevens; 

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via de in deze verklaring 
genoemde contactgegevens.  
Binnen een maand nadat KOZV een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u 
heeft ontvangen, zal KOZV u informeren. Daarbij zal KOZV aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg 
gegeven wordt en zo niet, waarom niet.  
 
Indien u, ondanks de zorgvuldige aanpak van KOZV, een klacht heeft over de wijze waarop KOZV uw 
persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat, kunt u een klacht indienen bij de 
toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de 
verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via 
de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Doorgifte persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie 
Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.  
 
Wijzigingen 
Deze privacyverklaring is opgesteld op 20 september 2018 en kan, als daar een goede reden voor is, 
worden gewijzigd. U kunt altijd de actuele versie nalezen op onze websites www.kinderopvangzvl.nl en 
www.foxkidz.nl.  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.kinderopvangzvl.nl/
http://www.foxkidz.nl/

