Privacy- en cookieverklaring
Privacy
Kinderopvang ’t Molentje houdt zich aan de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt hier toezicht op dat ‘t
Molentje dit nakomt. Kinderopvang ’t Molentje heeft een privacyreglement opgesteld dat
ter inzage beschikbaar is op kantoor.
Doeleinden van gegevensverwerking
Indien u per e-mail, telefoon en/of webformulieren persoonsgegevens aan ons verstrekt,
worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het
verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die
gegevens. Kinderopvang ’t Molentje gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en
deze gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.
De persoonsgegevens heeft kinderopvang ’t Molentje onder andere nodig om:
- Uw inschrijving te verwerken
- Een contract voor plaatsing met u af te sluiten
- U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren
- De nieuwsbrief te versturen
- Uw kind(eren) de best mogelijke zorg te verlenen
- Aan onze verplichtingen te voldoen die de Wet ons oplegt
- U te vragen wat u van onze dienstverlening vindt
- Informatie van sollicitanten te administreren
Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor kinderopvang ‘t Molentje.
Daarom zijn alle systemen adequaat beveiligd met een HTTPS (SSL) verbinding die met een
256-bits versleuteling (SHA-256) beveiligd is. Dit betekent dat alle informatie tussen de
webbrowser van de gebruiker en de server altijd versleuteld wordt verzonden. Het zorgt
ervoor dat de informatie altijd onleesbaar is voor het geval dat kwaadwillende deze
onderscheppen.
Kinderopvang ’t Molentje beveiligt haar website door middel van firewalls en fysieke en
administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.
Indien u toch vermoedens heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen
zijn van misbruik neem dan contact op met kinderopvang ’t Molentje door middel van
onderstaande contactgegevens.

Kinderopvang ’t Molentje en derden
Kinderopvang ’t Molentje gebruikt softwaresysteem Bitcare en observatiesysteem Pravoo.
Met deze twee bedrijven zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Echter blijft
kinderopvang ’t Molentje eindverantwoordelijk voor het juist omgaan met uw gegevens.
Verder worden er geen gegevens verstrekt aan derden, tenzij dit op grond van de Wet is
toegestaan en noodzakelijk is. Denk hierbij aan de Belastingdienst. U kunt uw eigen
gegevens inzien middels het softwaresysteem Bitcare. U heeft recht tot het wijzigen van uw
gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. Ook heeft u recht op
gegevenswisseling indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn
verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting is de gegevens te behouden.
Indien u vermoedt dat er misbruik gemaakt wordt van uw gegevens kunt u contact opnemen
met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Nieuwsbrief
Kinderopvang ’t Molentje biedt een nieuwsbrief aan waarin zij informeren over de gang van
zaken binnen het kinderdagverblijf. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt naast
MailChimp niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden.
Cookies
Om ervoor te zorgen dat de website van kinderopvang ‘t Molentje goed werkt en u de
informatie kunt vinden die u zoekt, wordt er gebruik gemaakt van cookies (analytische-,
technische- en functionele cookies) en vergelijkbare technieken om de website goed te
kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.
U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een
cookie wordt verzonden. Dan zou het echter kunnen gebeuren dat sommige opties en/of
diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt geplaatst als u een website bezoekt. In dit
tekstbestand wordt informatie bewaard over uw bezoek. Google Analytics gebruikt dit om
overzichten te kunnen maken van het aantal bezoekers op de website, welke pagina’s
bezocht worden en hoe goed de advertenties aanslaan. Deze informatie gebruikt
kinderopvang ‘t Molentje vervolgens om haar website nog beter te maken voor u.
Wijziging en datum
Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld op 10 mei 2018. Kinderopvang ’t Molentje
behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring.
Controleer dit daarom regelmatig.

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u
contact opnemen met mevrouw O. Smirnova door een e-mail te sturen naar
o.smirnova@kinderopvangmolentje.nl
O&T Kindercentra B.V.
Kinderopvang ’t Molentje
Heulweg 34
2291 BZ Wateringen
Telefoonnummer: 0174-750196
E-mailadres: info@kinderopvangmolentje.nl

