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Privacypolicy 

Vooraf 
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt vanaf 
25 mei 2018 de Wet bescherming Persoonsgegevens  (WBP). Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de 
hele Europese Unie (EU). Onderstaand volgt een reglement dat kort 
aangeeft hoe, op basis van de nieuwe wet, met persoonsgegevens moet 
worden omgegaan en welke rechten en plichten voor betrokkenen uit de 
wet voortvloeien.  

De medewerkers van kinderopvang de Grabbelton zijn zich bewust van 
het vertrouwen dat ouders en kinderen in hen stellen. Niet alleen het 

vertrouwen in de kwaliteit van de zorg voor en begeleiding van de 

kinderen, maar ook het vertrouwen dat met de aan kinderopvang de 

Grabbelton ter beschikking gestelde gegevens en informatie vertrouwelijk 

wordt omgegaan. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van alle 
medewerkers om zowel de kwaliteit van de zorg en begeleiding als de 

privacy van ouders en kinderen te bewaken. 

 

Het privacyreglement van kinderopvang de Grabbelton bepaalt de wijze 
waarop met de gegevens en informatie van ouders, kinderen en 

medewerkers wordt omgegaan. Hierbij staat de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) voorop.  

Naast het privacyreglement geldt ook de beroepscode van kinderopvang 
de Grabbelton voor alle werknemers en stagiaires. 

Kinderopvang de Grabbelton heeft een Privacy Policy opgesteld dat in één 

oogopslag laat zien welke gegevens er verwerkt moeten worden en met 

welk doel hiermee omgegaan wordt. Dit privacypolicy is in te zien via 

www.degrabbelton.nl en tevens toegevoegd als bijlage.  
 

 

Registratie van gegevens 

 
De registratie van gegevens heeft als doel: 

 het bijhouden van gegevens die voor de opvang, verzorging en 

ontwikkeling van het kind van belang zijn; 

 het bijhouden van adressenbestand van klanten. 

 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.degrabbelton.nl/


 

 
 

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN 

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon. 

2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking 
hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van 
betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar in het kader van 
zijn beroepsuitoefening.    

3. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel 
van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in 
ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel 
van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.  

4. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter 
beschikking stellen van gegevens. 

5. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van 
persoonsgegevens. 

6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht 
of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een 
functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria 
toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.  

7. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, 
alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

8. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn 
onderworpen (bijvoorbeeld het salarisadministratiekantoor).  

9. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of 
zijn vertegenwoordiger. 

10.Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de 

bewerker, of enig persoon die niet rechtstreeks gezag van de 
verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens 

te verwerken (bijvoorbeeld een arts). 
 

11.Ontvanger; degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt 
 

12.Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op 
informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt 
dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 



 

13.Het College Bescherming Persoonsgegevens: het College dat tot 
taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens. 

14.Klachtencommissie: de commissie ingesteld overeenkomstig de Wet 
klachtrecht cliënten zorgsector. 

15.Vertegenwoordiger: de ouder(s) die het ouderlijk gezag uitoefenen, 
dan wel de voogd van betrokkene. 

 

1.2 Reikwijdte 
Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand 
zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 

 

HOOFDSTUK 2:  VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Kinderopvang de Grabbelton verwerkt persoonsgegevens van ouders en 

kinderen die zich aanmelden. Deze aanmelding vindt plaats middels het 

digitale inschrijfformulier dat op onze website: www.degrabbelton.nl staat.  

Wij verwerken de N.A.W. gegevens van de ouder(s), verzorgers en 

kinderen in ons digitale planningssysteem. Hier leest u verderop meer 

over. Deze N.A.W. gegevens zijn nodig om een (digitale) 

plaatsingsovereenkomst op te stellen en worden uitsluitend gebruikt als 

contactgegevens om de plaatsing mogelijk te maken. De 

persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden aan derden en buiten de 

EU. 

2.1 De voorwaarden voor een rechtmatige verwerking zijn als 
volgt:   

 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement 
op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt1. 

 Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die 
onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen2. 

 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op 
de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden 
verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn3. 

 Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt aan de betrokkene 
uitdrukkelijk om toestemming gevraagd  

 Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, 
tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 

 Betrokkenen worden geïnformeerd over hun rechten omtrent 
persoonsgegevens. Hiertoe zal de privacypolicy op de website 
worden geplaatst.  

                                                
1
 Artikel 6 WBP 

2
 Artikel 9 WBP 

3
 Artikel 11 WBP 

http://www.degrabbelton.nl/


 

 De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende 
technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter 
beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 
verwerking4. 

 
2.2 Verwerking van persoonsgegevens (voor zover niet zijnde 

zorggegevens)5 

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van 

onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 De betrokkene voor de verwerking zijn toestemming heeft verleend6  

 Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij 

de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de 

betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten 

van een overeenkomst7; 

 Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen8; 

 Dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de 

gezondheid van de betrokkene9; 

 Dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke 

of van een derde én het belang van degene van wie de gegevens 

worden verwerkt niet prevaleert.10 

 

2.3 Verwerking van persoonsgegevens ouders 

Persoonsgegevens van ouders of leveranciers worden door de Grabbelton 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden; 

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het bieden van professionele 

kinderopvang zodat de medewerkers de volledige zorg van de kinderen op 

zich kunnen nemen en de persoonsgegevens, volgens de wettelijke 

kaders, voor administratieve doeleinden gebruikt kunnen worden (zoals 

het opstellen van plaatsingsovereenkomsten, facturen en registraties). 

                                                
4
 Artikel 13 WBP 

5
 Denk hierbij aan bijvoorbeeld de wachtlijstregistratie of financieel-administratieve registratie. 

6
Als de verantwoordelijke de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene moet verkrijgen moet elke twijfel zijn uitgesloten 

over de vraag of de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven en voor welke verwerkingen de toestemming is gegeven. De 
toestemming kan blijken uit woord of gedrag en hoeft niet schriftelijk te worden verkregen. Wel dient de betrokkene alvorens 

toestemming te geven goed geïnformeerd te zijn .  
7
 Een voorbeeld van een overeenkomst is de plaatsingsovereenkomst. 

8
 De verantwoordelijke moet onderworpen zijn aan een wettelijke plicht bijvoorbeeld de wettelijk verplichte persoonsregistratie 

van werknemers o.g.v. Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden. 
9
 Er is een dringende medisch noodzaak de gegevens van de betrokkene te verwerken; er is bijvoorbeeld direct medische hulp 

nodig en de betrokkene is buiten bewustzijn. 
10

Dit is een algemene restbepaling: een rechtvaardig belang van de verantwoordelijke wordt aanwezig geacht in het geval dat 
de desbetreffende verwerking noodzakelijk is om zijn reguliere bedrijfsactiviteiten te verrichten. Voorbeeld; een schade 
verzekeraar dient voor een schadeclaim naast de gegevens  van zijn cliënt ook de gegevens van de tegenpartij en van getuigen 

te kunnen verwerken. 



 

De navolgende gegevens worden geregistreerd:  

 gegevens van kinderen die bij kinderopvang de Grabbelton zijn 

geplaatst of voor wie om plaatsing verzocht is: 

 achternaam, voornaam, geboortedatum 

 adres 

 BSN 

 dagdelen waarvoor opvang gewenst/geboden wordt 

 ingangsdatum opvang 

 gegevens betreffende de gezondheid (inentingen, 

ziekten die het kind gehad heeft), alsmede andere 

gegevens die voor een verantwoorde opvang en 

verzorging van belang zijn 

 informatie en voortgangsrapportage betreffende de 

vaardigheden en bekwaamheden van het kind. 

 Gegevens van de ouders/verzorgers van deze kinderen: 

 

 Voorletter(s) 

 Voornaam; 

 Achternaam;  

 Nationaliteit; 

 Adres 

 Postcode en woonplaats 

 (privé)telefoonnummer  

 (zakelijk) telefoonnummer 

 Emailadres 

 Geboortedatum 

 Bankrekeningnummer  

 Inkomstgegevens (op initiatief van de ouder, wanneer zij 

hulp nodig hebben bij de aanvraag van KOT) 

 BSN 

 

De gegevens worden rechtstreeks van de ouders/verzorgers verkregen, 

met uitzondering van de informatie en voortgangsrapportage betreffende 

de vaardigheden en bekwaamheden van het kind: deze worden gedurende 
de tijd van opvang en begeleiding genoteerd. 

Binnen kinderopvang de Grabbelton hebben de planningsmedewerkers, 

locatiemanagers, manager kinderopvang, de financieel controller, de 

zorgcoördinator en de directie rechtstreeks toegang tot alle gegevens. 
De pedagogisch medewerkers hebben toegang tot alle gegevens m.u.v. 

BSN en IBAN. 

Alle kind- en oudergegevens die zijn doorgegeven bij de inschrijving 

worden digitaal verwerkt in ons softwareprogramma van Rosa. In dit 



 

systeem worden de facturen, jaaropgave, plaatsingen e.d. verwerkt en 

opgeslagen.  

De Grabbelton houdt naast Rosa een digitaal kinddossier bij. Hierin wordt 

alle relevante informatie bewaard die betrekking heeft op de invulling van 
de opvang: 

 Inschrijving 

 Plaatsingsovereenkomst 

 Observaties  

 Bijzonderheden (denk aan rechtelijke uitspraken bij scheiding, 

verdeling ouderschap, welke rechten een ouder heeft conform 

afspraak, logopediste, observaties die gedeeld worden met 

toestemming van ouders i.v.m. bijvoorbeeld de inzet van de 

zorgcoördinator en/of betrekking heeft op de ontwikkeling van het 

kind.  

 

De persoonsgegevens worden door de Grabbelton opgeslagen ten 

behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van 

de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal 7 jaar. 

2.3.3 systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt 

De Grabbelton verwerkt de persoonsgegevens in de volgende systemen: 

 Rosa (kind- en personeelsplanningssysteem) 

 Kijk! (observatiesysteem) 

 Verzuimsignaal (registeren verzuim van medewerkers) 

 Provitale (Arbodienst) 

 VCN (ziekteverzuimverzekering) 

 Numbers (HR en personeelsprogramma) 

 I-Muis (boekhoudprogramma) 

 Infine (managementrapportages en begrotingen) 

 Veldsink-Beks verzekeringen 

 Talent X (competentiegesprekken) 

 

2.3.4 plaatsingsovereenkomst 

Om de plaatsingsovereenkomst te realiseren, stellen wij een 

plaatsingsovereenkomst op welke bij wet verklaart dat u akkoord gaat 

met de plaatsing van uw kind(eren). 

Deze overeenkomst  bestaat uit de volgende gegevens: 

 Naam en geboortedatum van het kind 

 Geplaatste dagen 

 Geplaatste groep 

 Toestemming voor automatische incasso 



 

 Instemmen met de algemene voorwaarden en het privacyreglement 

van de Grabbelton 

 Toestemming voor de communicatie per mail voor ontvangst van de 

nieuwsbrief, jaaropgaaf etc. 

 Informatieverstrekking welke van belang is en betrekking heeft op 

de kinderopvang 

 

2.3.5 Kinddossier groepen 

Conform de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is per 1 januari 

2018 aan elk kind een mentor toegewezen. Deze mentor is 

verantwoordelijk voor de observatie, registratie en communicatie met 

betrekking tot  de ontwikkeling van het kind naar de ouder(s) of 

verzorger(s) toe.  

Om dit mogelijk te maken, worden kinderen geobserveerd en kan hiervan 

een verslag worden gemaakt. Al deze observatievormen 

(kindvolgsysteem, ontwikkelingsverslagen, bijzonderheden) worden 

digitaal opgeslagen.  

Het kinddossier op de groepen bestaat uit: 

 N.A.W. gegevens van de ouders/verzorgers en het kind 

 Toestemmingsformulier 

 Geneesmiddelenformulier, Toedienen van medicatie  

 Bijzonderheden m.b.t. voeding, allergieën, slaapgewoontes en 

gewoontes conform de wens en behoefte van ouders/verzorgers 

 Observaties 

 Intakeformulier 

 Overdracht formulier 

 Notities t.a.v. zorg in de zorgmap 

 

2.4  Foto’s en beeldmateriaal 

In verschillende brochures van kinderopvang de Grabbelton worden foto's 

opgenomen om de boodschap te verduidelijken of de tekst te verfraaien. 
Ook op onze website en Facebookpagina staan een aantal foto’s. 

Ook het publiceren van foto’s van kinderen, ouders en personeel valt 

onder 

de AVG. Dat wil zeggen dat die foto’s alleen geplaatst worden met 
toestemming van degene (of diens wettelijk vertegenwoordiger) die op de 

foto staat. Medewerkers mogen uitsluitend foto’s maken met de 

(groeps)tablet van de Grabbelton. Het is voor medewerkers niet 

toegestaan om foto’s en video’s te maken met hun eigen materiaal 

(telefoon, tablet, fotocamera, etc.) en/of op te slaan op privémiddelen.    
 



 

Om te voorkomen, dat buitenstaanders misbruik maken van afbeeldingen 

op de website of Facebookpagina, zijn daar afspraken over gemaakt: 

 Er worden geen achternamen gebruikt bij onderschriften van foto’s; 

 namen gekoppeld aan adresgegevens worden niet op de openbare 

website geplaatst; 

 de op de website van de Grabbelton geplaatste informatie zal 

ontdaan zijn van privacygevoelige informatie; er zal nooit meer dan 

vrij verkrijgbare informatie opgenomen worden. 

Omdat het niet praktisch is om bij elke afzonderlijke publicatie vooraf 

toestemming te vragen, wordt ouders en medewerkers eenmalig gevraagd 

om schriftelijk toestemming te verlenen. Deze beslissing kan te allen tijde 
schriftelijk worden herroepen. 

 

2.5 Overdracht aan basisschool 

Om de overstap van de kinderopvang naar de basisschool zo soepel 

mogelijk te laten verlopen, wordt van ieder kind van de Grabbelton op de 
leeftijd van ongeveer 3 jaar en 9 maanden door de mentor van het kind 

een Kijk! observatie ingevuld en vervolgens met de ouders besproken. 

Wanneer ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven, wordt deze 

observatie met een aanvullend doorstroomformulier door de 
locatiemanager overgedragen aan de school.   

2.6 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door De Grabbelton 

verwerkt ten behoeve van het informeren van externe partijen door 

middel van nieuwsuitingen. De grondslag voor deze persoonsgegevens is 

de inschrijving voor de nieuwsbrief. Voor deze doelstelling zal de 

Grabbelton de volgende gegevens gebruiken:  

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- E-mailadres. 

De persoonsgegevens worden door de Grabbelton opgeslagen ten 

behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat 

ouders/verzorgers gebruikmaken van de opvang.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

HOOFDSTUK 3: VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS  

3.1 verstrekking aan derden  

De gegevens die door ouders aan ons worden gegeven, kunnen aan derde 

partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 

hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maakt de Grabbelton gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de internetomgeving  

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

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 de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal de 

Grabbelton de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen 

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld 

hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient de 

Grabbelton medewerking te verlenen en is de Grabbelton dan ook 

verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan de Grabbelton 

persoonsgegevens delen met derden indien betrokkene ons hier 

schriftelijk toestemming voor geeft. 

Kinderopvang de Grabbelton heeft verwerkingsovereenkomsten opgesteld 

of verkregen van de volgende organisaties: 

 Muldata software (kindplanningssysteem) 

 Cloudshape 

 Pensioenfonds zorg en welzijn 

 De Wert accountants 

 Bazalt (KIJK registratie) 

 Feedback company 

 A & P/Provitale 

 Twan van de Wiel 

 Veldsink – Bekx verzekering 

 PFZW Pensioen 

 Rabobank 

 Duo onderwijsonderzoek 

Deze verwerkingspartners staan er garant voor dat zij volgens de wet AVG 

handelen m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens. Deze organisaties 

zijn samenwerkingspartners die niet per definitie inzage hebben in alle 



 

door ons verkregen en te verwerken persoonsgegevens, maar wel in 

samenwerking met de Grabbelton middels digitale wegen begeleiden en 

dus conform de AVG beveiligd moeten zijn.  

3.3 Minderjarigen 

De Grabbelton verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van 

minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke 

toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

3.4 Bewaartermijn 

De Grabbelton bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 

voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is 

vereist. 

3.5 Beveiliging 

De Grabbelton heeft passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen 

onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens de Grabbelton van de persoonsgegevens 

kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan. 

- De Grabbelton hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid 

op al haar laptops. 

- De tablets zijn beveiligd door middel van een toegangscode.  

- De Grabbelton pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van 

persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 

- De Grabbelton maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze 

te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 

- De Grabbelton test minimaal twee keer per jaar haar maatregelen 

- Medewerkers van de Grabbelton zijn geïnformeerd over het belang 

van de bescherming van persoonsgegevens.  

- De gegevens die op de groepen liggen, zijn achter slot en grendel 

opgeborgen. Alleen de pedagogisch medewerkers (inclusief de 

oproepkrachten) en leidinggevdatende weten waar de sleutel 

bewaard wordt.  

- Fysieke ouder- en kindgegevens die op de groepen aanwezig zijn 

zoals foto’s e.d. worden direct na gebruik voor het hiervoor 

bestemde doel vernietigd via het versnipperen, onleesbaar maken 

van documenten of via het extern vernietigen van vertrouwelijke 

documenten. Hiervoor staat een blauwe container op de locaties 

Oosteinde en Heilige Geeststraat.  



 

 

3.5.1 Verwerkingsregister 

Kinderopvang de Grabbelton heeft een verwerkingsregister opgesteld die 

inzichtelijk maakt met welk doel en door wie de persoonsgegevens 

verwerkt worden. Zo is er een verwerkingsregister voor 

personeelsgegevens, ouder- en kindgegevens die verwerkt worden op 

kantoor, op de groepen en de website.  

Dit register wordt up to date gehouden. 

3.5.2 Sleutelbeleid 

Kinderopvang de Grabbelton heeft een sleutelbeleid voor het personeel. 

Wanneer een medewerker werkzaam is op een vaste locatie, ontvangt 

hij/zij uitsluitend de sleutels van de betreffende locatie. Oproepkrachten 

met een vast contract ontvangen de sleutels van de locatie waar zij 

voornamelijk werkzaam zijn.  

3.5.3 Medewerkers do’s en don’ts 

Hieronder een lijstje met praktische tips die medewerkers wel en niet 

moeten doen: 

- Blokkeer altijd je beeldscherm bij het verlaten van je werkplek 

- Laat documenten met persoonsgegevens nooit onbeheerd achter op 

je bureau of bij je printer 

- Kies nooit voor automatisch opslaan van inloggegevens op je 

computer 

- Besef dat openbare netwerken niet veilig zijn 

- Let op wat je deelt via social media 

- Bedek altijd je webcam om ‘meekijken’ te voorkomen 

- Gebruik nooit de inlog van een collega en geef je inloggegevens ook 

niet door aan een collega die niet bij jou op de groep werkt 

- Zorg ervoor dat je mobiele telefoon beveiligd is met een inlogcode 

of vingerherkenning.  

 

3.5.4 Geheimhoudingsverklaring 

Alle medewerkers die werkzaam zijn bij de Grabbelton hebben een 

geheimhoudingsverklaring ondertekend die weergeeft dat zij op geen 

enkele wijze mondeling, digitaal of via dergelijke wegen, 

persoonsgegevens van ouders en kinderen mogen delen dan wel lekken 

aan derden. Deze geheimhoudingsverklaring is geldig tijdens zowel een 

actief als een beëindigd dienstverband.  

3.6 Rechten omtrent gegevens  

Ouders hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de 

persoonsgegeven die De Grabbelton van de ouders heeft ontvangen. 



 

Tevens kunnen ouders bezwaar maken tegen de verwerking van de 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Grabbelton of door één 

van onze verwerkers. Ook hebben ouders het recht om de door hen 

verstrekte gegevens door de Grabbelton te laten overdragen aan henzelf 

of in opdracht van de ouders direct aan een andere partij. Wij kunnen 

ouders vragen om zich te legitimeren voordat de Grabbelton gehoor kan 

geven aan voornoemde verzoeken. 

Indien de Grabbelton de persoonsgegevens mag verwerken op basis van 

een door ouders gegeven toestemming hiertoe, dan hebben ouders altijd 

het recht deze toestemming in te trekken. 

3.7 Aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming 

(FG)  

De Grabbelton heeft de manager kinderopvang als FG aangesteld. De FG 

is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de 

bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn 

informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren en 

optreden als contactpersoon van het Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Het is niet de bedoeling dat de functionaris de taken op het gebied van 

bescherming van de privacy van de locaties overneemt. De locaties 

hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met 

privacygevoelige gegevens. De FG is verantwoordelijk voor het structureel 

toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en 

de richtlijnen op het gebied van de privacy.  

3.8 Datalekken (artikel 33,34 AVG) 

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een 

datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. 

Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot vernietiging, wijziging of 

het vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als 

er persoonsgegevens zijn gelekt.  

 

Enkele vormen van datalekken zijn: 

- Een USB-stick met daarop persoonsgegevens is zoekgeraakt 

- Er is een laptop gestolen met daarop persoonsgegevens 

- Er is door een hacker ingebroken in een databestand of systeem 

(met daarop persoonsgegevens) 

- Er is een mailing verstuurd met alle e-mailadressen in de Aan of CC 

in plaats van BCC 

- Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens 

- Door een crash van een harddisk of door een brand zijn 

persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up 



 

Niet alleen grote, maar ook relatief kleine datalekken moeten gemeld 

worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en worden intern 

geregistreerd. Doel van het registreren is het ervan leren en het 

voorkomen van datalekken in de toekomst en aan te kunnen tonen dat 

men zich houdt aan de nieuwe privacywetgeving. 

We spreken van een datalek wanneer de persoonsgegevens in handen 

vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. 

Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, meldt de directie van de 

Grabbelton dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nader er 

kennis van de inbreuk is vernomen aan het Autoriteit Persoonsgegevens  

(AP). Als dit later dan 72 uur is, wordt er een motivering voor de 

vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog 

risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen. In dat geval meldt de Grabbelton dit aan de betrokkenen in 

eenvoudige en duidelijke taal.  

Genoteerd worden: korte omschrijving van het datalek (wat is er gebeurd, 

wanneer is het gebeurd, om welke gegevens gaat het, hoeveel personen 

worden getroffen door het lek), mogelijk risico en welke actie is 

ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen. Om toekomstige 

datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.  

3.9 Klachten 

Mochten ouders een klacht hebben over de verwerking van de 

persoonsgegevens dan vragen wij de ouders hierover direct contact met 

de Grabbelton op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan 

vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht 

in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 


