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Peuterspeelzaal De Toverkoffer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De Toverkoffer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en of wettelijk verplicht is.
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.
Peuterspeelzaal De Toverkoffer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze Privacyverklaring.
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, contact met ons wenst op te
nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Peuterspeelzaal De Toverkoffer
Lijnbaan 319
2728 AG Zoetermeer
E-mail: info@detoverkoffer.nl
Tel. 079-3420432
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door De Toverkoffer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het aangaan van overeenkomsten
• Het uitvoeren van de dienstverlening
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•
•
•
•

Het versturen van (nieuws) brieven
De Facturatie en betalingen
Het aangaan van arbeidsovereenkomsten (personeel)
Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van persoons- en
contractgegevens aan de Belastingdienst. (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van
persoonsgegevens t.b.v. het opsporen van (toeslag) fraude.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
De Toverkoffer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze klanten,
hun kinderen, personeel en sollicitanten verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Genoten opleidingen (personeel)
Kopieën diploma’s (personeel)

De Toverkoffer verwerkt als dienstverlener in de kinderopvang ook bijzondere en gevoelige informatie:
•
•
•
•
•

Burgerservicenummer
VOG’s en koppelinformatie met personenregister kinderopvang (personeel)
Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen
Informatie over gezondheid van kinderen
Informatie over de ontwikkeling van kinderen

Aan wie worden uw gegevens verstrekt
Wij verstrekken geen gegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u en tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het
kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor
geeft.
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Gebruik van cookies op de website
Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden
geplaatst.
Voor het noodzakelijk beheer van de website van De Toverkoffer wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
Analytische cookies gebruikt. Met deze cookies worden beheer statistieken van de onze Website
bijgehouden. Het doel hiervan is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder
andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan
de beheerder de website optimaliseren. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet
gebruikt om personen te identificeren. In verband met privacy gebruiken wij géén tracking- of andere
cookies.
Geautomatiseerde besluitvorming
De Toverkoffer neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Toverkoffer) tussen zit.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
De Toverkoffer bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Toverkoffer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@detoverkoffer.nl . De Toverkoffer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op uw
verzoek reageren.
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