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Privacybeleid Gastouderbureau KidsCentral
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten waarom wij welke
gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens verzamelen en bewaren. Zo bent u op de hoogte van
hoe wij omgaan met uw gegevens.
Gebruik van informatie
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken, bij voorbeeld door het invullen van een formulier. Deze gegevens worden gebruikt om
de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers (welke
gebruikmaken van firewalls, encrypties etc) van Gastouderbureau KidsCentral en/of die van een
bevoegde derde partij. Er gelden afspraken inzake de beveiliging van die gegevens. Hardcopygegevens zijn opgeslagen op een afgesloten en beveiligd kantoor.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten/informatie bewaren. Soms vragen wij 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. Uw berichten en/of gegevens worden niet aan derden gezonden, tenzij
u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Wij zullen u geen berichten (laten) sturen, anders dan dat deze qua aard en inhoud van belang zijn
voor onze dienstverlening van kinderopvang, in de brede zin van het woord.
Gebruikers van informatie
Personen die werkzaamheden in opdracht van KidsCentral verrichten, zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Alleen aantoonbaar bevoegde personen mogen
gegevens raadplegen en/of gebruiken. Inzage in en gebruik van uw gegevens geschiedt derhalve
alleen door personen die daartoe door de bedrijfsleiding zijn bevoegd en waarmee schriftelijke
afspraken zijn gemaakt o.a. op het onderwerp ‘vertrouwelijkheid van gegevens’. De informatie wordt
niet met derden gedeeld, tenzij KidsCentral daartoe verplicht wordt door de wet of een
overheidsinstantie.
Aanpassingen van informatie
Wij bieden alle betrokken de mogelijkheid tot het opvragen, laten veranderen of laten verwijderen
van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Indien u bemerkt dat de
informatie die wij tonen in uitingen (facturen, jaaroverzichten, afgeschermde websites of in welke
vorm ook) niet (meer) correct is, vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en ons de juiste
gegevens te verstrekken. Verzoeken die betrekking hebben op het opvragen, veranderen of
verwijderen van persoonlijk informatie, kunt u richten aan de bedrijfsleiding van KidsCentral. Los van
bovenstaand, bewaart KidsCentral persoonlijke gegevens maximaal 7 jaar na gebruik (gebruik in de
zin van de dienstverlening van KidsCentral).
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Tot slot
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Gastouderbureau KidsCentral. KidsCentral is
niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen (bijvoorbeeld de website
van het Landelijk Register kinderopvang). Door gebruik te maken van onze diensten en deze website
geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Gastouderbureau KidsCentral respecteert de privacy
van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.
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