
Privacyverklaring De Kleine Reus Leeuwarden 

 • Identiteit van de onderneming  

Christelijke Kinderdagverblijf De Kleine Reus 

• Contactgegevens:  

Mr. Pj. Troelstraweg 147a 

8919 AA Leeuwarden 

Tel. 0638406923 

Email: leeuwarden@dekleinereus.nl 

 

• Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden Wij gebruiken de gegevens van de 

ouders en kinderen die via inschrijfformulieren en dergelijke worden verzameld voor het correct 

kunnen opstellen van contracten en voor het maken van de maandelijkse facturen. Deze worden 

eveneens gebruikt ter verantwoording van de kinderopvangtoeslag naar de Belastingdienst. De 

inschrijfformulieren en de contracten van de kinderen worden in dossiermappen bewaard en ook de 

digitale verstuurde facturen worden afgedrukt voor de boekhouding en in mappen bewaard. De 

gegevens van de kinderen worden opgeslagen en gebruikt om uw kind zo goed mogelijk tijdens hun 

verblijf te kunnen begeleiden. Tot slot worden tijdens het verblijf van de kinderen op het 

kinderdagverblijf foto’s en/of filmpjes gemaakt die ouders via Whatsapp worden verstuurd. Deze 

afbeelding worden regelmatig gewist en helemaal verwijderd wanneer uw kind het kinderdagverblijf 

heeft verlaten. 

 

 • Wie de ontvangers van de persoonsgegevens zijn De verzamelde gegevens worden gedeeld met 

een bedrijf (NovICT - KidsAdmin) dat een deel van onze administratie beheert. Dit gebeurt met een 

webapplicatie waarbij de gegevens worden opgeslagen op een server van dit bedrijf. We verwerken 

deze gegevens d.m.v. een administratiepakket voor de contracten, facturering en jaaroverzicht t.b.v. 

de belastingdienst. De Belastingdienst ontvangt jaarlijks in februari een overzicht t.b.v. de definitieve 

afrekening met de ouders van de opvangtoeslag. 

 

 • Hoe lang de gegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die termijn Iedere 

ondernemer is verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Dit geldt niet voor 

de foto’s en filmpjes die van kinderen worden gemaakt. Deze worden een maand na het verlaten van 

het KDV van onze server verwijderd. Dit geldt ook voor de kind gegevens die niet voor de 

belastingdienst bewaard behoeven te worden.  

 

• U hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens. U kunt te allen tijde 

vragen de van u opgeslagen gegevens te mogen inzien. Als u constateert dat gegevens van u onjuist 

zijn worden deze gewijzigd of eventueel verwijderd uit onze administratie.  

 

• U hebt het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. Als u 

bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons dat laten weten via ons 

mailto:leeuwarden@dekleinereus.nl


telefoonnummer 0628406923 of via ons mailadres: leeuwarden@dekleinereus.nl. In het uiterste 

geval zal dan wel de opvang van uw kind moeten worden beëindigd.  

• Als uw gegevens met toestemming zijn verkregen, bestaat het recht op intrekking van die 

toestemming. Uw persoonsgegevens ontvangen wij via het inschrijfformulier dat u invult bij 

aanmelding van uw kind. Dit geldt ook voor de gegevens van uw geplaatste kind in onze opvang. Bij 

inlevering hiervan verleent u ons toestemming de verstrekte gegevens te gebruiken voor onze 

administratie. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan de verwerking van uw 

gegevens stopzetten. Gevolg hiervan kan in het uiterste geval zijn dat de opvang van uw kind moet 

worden stopgezet. 

 

  • U hebt het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ tel. 0900 - 2001 201  

 

• Wij bewaren uw boekingsgegevens voor onze administratie en voor inzage van de 

belastingdienst. Deze gegevens zullen tot de wettelijk vastgestelde termijn bewaard moeten 

worden (zie fiscale bewaarplicht). Daarna zullen wij uw gegevens vernietigen. 


