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We doen er alles aan om jullie privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Kinderdagverblijf Bloem & Groei houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Bij de werkzaamheden in het kader van onze zorg en opvang, legt kinderdagverblijf Bloem & 
Groei persoonsgegevens van ouders en kinderen vast. Die gegevens worden ook gebruikt 
voor de interne bedrijfsvoering van Bloem & Groei, zoals het bijhouden van adres gegevens 
en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van de 
plaatsingsovereenkomst. Daarnaast voor het bijhouden van gegevens die van belang zijn 
voor de opvang / verzorging / begeleiding en ontwikkeling van het kind.  
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Jullie persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 
privacy beleid. 

• verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• vragen om jullie uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van persoonsgegevens. 

• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat 
de beveiliging van 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 jullie rechten omtrent persoonsgegevens, je hier op willen 
wijzen en deze respecteren. 

• De informatie die vastgelegd wordt vanuit ouder-kind gesprekken, kind 
volgsysteem, toestemmingsformulieren, en verdere persoonsgegevens zijn bij 
Bloem & Groei veilig opgeborgen in een kast op kantoor en alleen toegankelijk 
voor degene die hiervoor bevoegd is.  

• Bij Bloem & Groei gaan wij voorzichtig om met gegevens en foto’s van kinderen op 
de groep. Wij vragen ouders uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van 
foto’s via de werktelefoon en whatsapp. Hiervoor vullen zij een 
toestemmingsformulier in.  

 


