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Privacy Beleid Kinderdagverblijf UkkieLukkie 

 
Wet- en regelgeving 
Kinderdagverblijf UkkieLukkie volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).      

Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 

25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. 

De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens.                                                                                                                       

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op 

welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens, de persoonsgegevens 

van uw kind en de noodpersoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Overzicht persoonsgegevens                                                                                                                    

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: 

Ouders 

• Naam 

• Adresgegevens 

• Telefoon (vast, mobiel, werk) 

• Email 

• BSN  

• Bankrekeningnummer  

• Jaaropgave kinderopvang 

 

Kind 

• Naam 

• Adresgegevens 

• BSN  

• Geboortedatum 

• Observaties van uw kind 

 
Noodpersoon (personen) 

• Naam 

• Telefoonnummer 

• Adres  

• Relatie tot kind 
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Waarom verzamelen wij gegevens? 
Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een aanvraag doet voor een 

kindplaats of peuterarrangement bij UkkieLukkie vragen wij u om persoonsgegevens. 

 

Wij gebruiken deze gegevens om: 

• een aanvraag af te handelen 

• een contract voor plaatsing met u af te sluiten 

• u een factuur te sturen en de automatische incasso uit te voeren 

• het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en 

ontwikkeling van uw kind 

• aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt 

• onze website te analyseren, onderhouden , beveiligen en optimaliseren 

• onze nieuwsbrief te verzenden 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens, de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon 

(personen) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de 

persoonsgegevens worden verzameld. 
 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt ? 
Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon 

(personen) delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. 

Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij 

met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of 

noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.  Buiten 

de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw 

kind en de noodpersoon (personen) alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. 

 

Kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen ? 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de 

noodpersoon (personen) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht 

om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de 

noodpersoon (personen) U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u 

bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon (personen)  of verzoek 

tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de 

persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon (personen) sturen naar info@ukkielukkie.nl 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contact 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op via info@ukkielukkie.nl 
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