
 
 
Privacy Statement Opvang bij Gastouderopvang Molenbeekje. 
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Gastouderopvang Molenbeekje kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt 
van de diensten van Gastouderopvang Molenbeekje. Gastouderopvang Molenbeekje kan de volgende 
persoonsgegevens verwerken: 

 Uw voor- en achternaam en dat van uw kind(eren) 

 Uw adresgegevens 

 Uw telefoonnummer 

 Uw e-mailadres 

 Uw geboortedatum en dat van uw kind(eren) 

 Uw geslacht en dat van uw kind(eren) 

 Uw locatiegegevens als u de website bezoekt of facebookpagina 

 BSN nummer en dat van uw kind(eren) 

 Gegevens over godsdienst of levensovertuiging 

 Gezondheid 

 Gegevens over uw activiteiten op de website 

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. 

GEGEVENSVERWERVING 

Gegevens worden door de gastouder ontvangen vanaf het gastouderbureau waarbij vraagouder is 
aangesloten. U krijgt als vraagouder melding wanneer uw gegevens aan een gastouder worden 
verstrekt. 

Ook worden gegevens verworven door formulieren die de gastouder u vraagt in te vullen en terug te 
sturen. 

 
 

 

 



 

 

WAAROM de gastouder GEGEVENS NODIG HEEFT 

 Organiseren van opvang van het kind  

 Communicatie – nieuwsbrief vraagouders (na toestemming), telefonisch contact en 
mailcontact met ouders, voogden en verzorgers van kinderen (uitvoering contractuele 
overeenkomst) 

 Het doen uitoefenen van accountantscontrole – (gerechtvaardigd belang) 

 Uitvoering of toepassing van een andere wet – (wettelijke verplichting). 

Gebruik van diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of de met u gesloten 
overeenkomst van opdracht uit te voeren.  

De gegevens worden opgeslagen bij het gastouderbureau op beveiligde servers van een derde partij 
met wie het gastouderbureau een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Het gastouderbureau 
verstrekt een privacy statement waarin zij toelichten hoe zij met uw gegevens omgaan en zij 
verstrekken een overzicht van verwerkingen en hoe zij daarmee omgaan. 

Communicatie 

Gastouderopvang Molenbeekje verwerkt ook persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 
kunnen nemen als u daar om verzoekt en als het hoort bij de overeenkomst die u bent aangegaan, 
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt 
niet bereikt kunt worden. 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar de gastouder verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende 
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 

beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde plekken. 

Cookies 

Op de website van Gastouderopvang Molenbeekje  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
Gastouderopvang Molenbeekje  gebruikt deze informatie om de werking van de website te 
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden 
verstrekt. 

 



 

 

 

Functionele cookies 

Deze cookies zijn nodig om de site te laten werken. Bijvoorbeeld als je inlogt op je 
gebruikersaccount. Door permanente cookies kunnen we ervoor zorgen dat u bepaalde acties niet 
steeds opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven. Permanente 
cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Sessie cookies worden bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd. We onthouden deze 
sessie cookies alleen om tijdens een bezoek e.e.a. af te stemmen op uw voorkeuren. 

 

Tracking cookies  

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of pagina’s kunt promoten op social 
media. Denk aan het ‘liken’ via facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken 
via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden 
cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun 
privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen. U kunt op de verschillende 
platformen uw privacy instellingen wijzigen. 

HOE LANG [naam] GEGEVENS BEWAART 

Gastouderopvang Molenbeekje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 
8 weken bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot 
stand is gekomen word voor de administratie onderdelen waarvoor een wettelijke bewaartermijn 
geldt deze wettelijke bewaartermijn gehanteerd en voor het overige een bewaartermijn van 2 jaar. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Algemeen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@molenbeekje.nl  

 

 

 

 



 

 

 

BEVEILIGEN 

Gastouderopvang Molenbeekje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gastouderopvang Molenbeekje maakt 
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in 
verkeerde handen vallen. 

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJkHEID 

www.molenbeekje.nl is een website van Gastouderopvang Molenbeekje 

De verantwoordelijke is Monique Haverhals - Hommel. 

De verantwoordelijke van Gastouderopvang Molenbeekje is als volgt te bereiken:  

Monique Haverhals Hommel 
Molenbeek 48 
5172CG Kaatsheuvel 
info@molenbeekje.nl 
06-17471366 
KVK NR:  69578478 


