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Ontdek samen jouw avontuur

Wonderland Kinderopvang
Privacybeleid

Inleiding
Voor je ligt het beleid van Wonderland Kinderopvang als het gaat om de privacy van onze
klanten, onze medewerkers en de kinderen waar wij opvang voor verzorgen. Om goede en
kwalitatief hoogstaande opvang te bieden, hebben wij persoonlijke gegevens van onze
medewerkers, onze klanten en hun kinderen nodig. Zij geven ons die gegevens op basis van
wederzijds vertrouwen.
Wonderland vertrouwt erop dat haar klanten alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor de
opvang van hun kinderen. Klanten kunnen op hun beurt erop vertrouwen dat Wonderland
zorgvuldig en met respect omgaat met deze gegevens. De invulling van de wederzijdse rechten en
plichten staan omschreven in dit beleid.
Beleid bij het bewaren van persoonsgegevens
Wonderland zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van haar klanten en medewerkers zorgvuldig
worden bewaard. Wij slaan persoonsgegevens digitaal op in de centrale database en daarnaast
ook lokaal, op de opvanglocatie. Onze database is afgeschermd en beveiligd voor oneigenlijk
gebruik. Mochten gegevens onverhoopt in handen van derden komen, dan zal Wonderland haar
klanten en medewerkers daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Persoonsgegevens op
papier bewaren wij in een afgesloten kast.
Over het algemeen stelt de directie van Wonderland vast hoelang gegevens bewaard moeten
worden. Hierbij geldt dat wij gegevens niet langer worden bewaren dan nodig is voor de
doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn, tenzij hierover tussen de verstrekker van de gegevens en
Wonderland een alternatieve overeenstemming bestaat. Deze bepaling geldt niet voor gegevens
die zijn geanonimiseerd of die bewaard worden voor statistische of historische doeleinden.
Beleid bij het gebruik van persoonsgegevens
Wonderland gebruikt de verstrekte persoonsgegevens voor een goede bedrijfsvoering. Zonder
instemming van de verstrekker van de gegevens worden deze gegevens niet veranderd, gebruikt
voor andere doeleinden dan voor de bedrijfsvoering of doorgegeven aan derden.
In de volgende gevallen kunnen wij hierop een uitzondering maken, waarvoor wij niet per se vooraf
toestemming vragen:
Wanneer het noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
Wanneer het noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid van de betrokkene(n)
te voorkomen.
Rechten van de verstrekker van persoonsgegevens
De verstrekker van de persoonsgegevens heeft recht op inzage, aanvulling, correctie en
verwijdering van de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt én die betrekking hebben op de
verstrekker. Een verzoek tot inzage of afschrift van de persoonsgegevens zal zo spoedig mogelijk,
uiterlijk binnen 4 weken, plaatsvinden of verstrekt worden. Voor het verstrekken van een afschrift
mag Wonderland een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Een mogelijke beperking op het inzage- en afschriftrecht is wanneer zwaarwegende belangen
meespelen voor anderen dan de verstrekker van de persoonsgegevens.
Een verzoek tot aanvulling, correctie of verwijdering van persoonsgegevens zullen wij zo spoedig
mogelijk uitvoeren. Een eventuele weigering wordt binnen 4 weken, met de redenen, schriftelijk
meegedeeld. Uitzondering hierop is wanneer bewaring van de gegevens op grond van een
wettelijk voorschrift vereist is.
Beleid rondom audio en beeldmateriaal
Bij onze opvanglocaties worden soms foto’s gemaakt door de pers of voor intern of publicitair
gebruik. Als kinderen herkenbaar in beeld zijn, vragen we voor gebruik van deze foto’s altijd vooraf
toestemming aan de ouders.

