
Privacybeleid Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef 

Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens, die van uw kind(eren) en die van haar pedagogisch medewerksters. In dit 
privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit 
brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

– de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid. 
– verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. 
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van de persoonsgegevens gewaarborgd is. 
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze 
respecteren. 

Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin, vragen hebt 
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef 
Hedel 2c 
5688 LD Oirschot 
info@hummelhoef.nl 
06-22151389 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden door Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef verwerkt ten 
behoeve van de volgende doeleinden: 

– Het verlenen van adequate kinderopvang, -ondersteuning en -begeleiding 
-  Het aangaan van plaatsingsovereenkomsten 
– Het incasseren van ouderbijdragen voor de kinderopvang 
– Het versturen van memo’s, nieuwsbrieven en jaaropgaven 
– Het maken en versturen van observatieverslagen en documentatie WET IKK mentorschap 
– Het digitaal opslaan van plaatsingsovereenkomsten en betreffende documentatie welke van                                               
belang is voor de Hummelhoef 
-  Het voeren van de financiële en loonadministratie 
-  Het aangaan van arbeidsovereenkomsten 
-  Het nakomen van wet- en regelgeving 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: 



– N.A.W.-gegevens en telefoon- en emailgegevens van u als ouders, huisarts en familie 
– Inkomensverklaring (belastingdienst) 
– N.A.W.-gegevens en telefoon- en emailgegevens van pedagogisch medewerksters 
– Bankrekeningnummers van ouders en pedagogisch medewerksters 
-  Kopieën van diploma’s en Verklaringen omtrent gedrag van pedagogisch medewerksters en andere 
betrokkenen, waaronder vrijwilligers. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de loonadministratie. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 
wettelijk verplicht en toegestaan 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 af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens 
delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen 
genomen: 
–  Alle ouder en kind-gegevens welke digitaal verwerkt worden zijn beveiligd met een wachtwoord. 
–  Alle ouder en kind-gegevens welke fysiek dan wel digitaal aanwezig zijn op onze 
peuterspeelboerderij, denk hierbij aan kind- en ouder-gegevenslijsten, lijsten met bijzonderheden, 
observatielijsten e.d. worden enkel ingezien door de pedagogisch medewerksters en zijn niet 
inzichtelijk voor derden, tenzij hier schriftelijk toestemming voor verleend is. Genoemde gegevens 
liggen veilig opgeborgen op de peuterspeelboerderij in een dossierkast, welke voorzien is van een 
slot. 
–  Alle laptops en pc’s zijn beveiligd met een wachtwoord en voorzien van een sterke virusscanner. Zij 
worden regelmatig geüpdatet om zo de veiligheid te waarborgen. 
–  Alle fysieke plaatsingsovereenkomsten zijn opgeborgen in een dossierkast, welke voorzien is van 
een slot. 
–  Foto’s en gegevens welke via de website verzameld c.q. gepubliceerd worden zijn voorzien van een 
wachtwoord voor enkel de bevoegden welke het wachtwoord per email ontvangen. Denk hierbij aan 
foto’s van een evenement of een belangrijk nieuwsbericht welke persoonlijke items bevatten. 



Wanneer foto’s openbaar gepubliceerd worden, denk aan foto’s op de website, wordt hier schriftelijk 
toestemming voor gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke we van u 
hebben. Ook mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte 
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij 
kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met 
ons contact op te nemen. Kom u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U 
heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt kunt u natuurlijk gerust 
contact met ons opnemen. 

 

Oktober 2018, 

Het bestuur van Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

