Privacy verklaring van Gastouder Kindergeluk
Hierbij wil ik U laten weten dat met het maken van de website getracht is zo min mogelijk
persoonsgegevens op te slaan of vast te leggen met het oog op de AVG wetgeving.
U vindt op deze site dan ook geen contactformulier of inschrijfformulier voor een nieuwsbrief.
Indien U interesse heeft om uw kind door Gastouder Kindergeluk te laten opvangen dan kunt U ons
bereiken via het op de site vermelde adres, emailadres of telefoonnummer.
Alle getoonde foto´s en video´s op deze site zijn geplaatst met toestemming van de ouders van deze
kinderen en zullen onmiddellijk worden verwijderd als de toestemming wordt ingetrokken.
Deze site is beveiligd met een SSL certificaat, U kunt dit zien aan het slotje voor de HTTPS van onze
website.
Voor deze website maken wij wel gebruik van cookies en google Analytics om te controleren of de
site optimaal werkt en of onze doelgroep ouders van kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar ook
daadwerkelijk wordt bereikt.
Persoonsgegevens van gastkinderen worden opgeslagen op een computer die alleen door de
eigenaresse van Gastouder Kindergeluk wordt gebruikt en ook verwerkt door het Gastouderbureau
Kroostopvang waarbij wij zijn aangesloten.
De privacy verklaring van Gastouderbureau Kroostopvang kunt U vinden op de eigen website van dit
bedrijf, een verwijzing naar deze website vindt U onderaan onze homepagina.
Voor de verwerking van onze administratie maken wij gebruik van het administratiekantoor Kas en
Kroost B.V.te Lisse en hiervoor hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
Wij zullen ten alle tijden trachten om uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en
alles te doen wat mogelijk is om te zorgen dat er geen onbevoegden toegang hebben tot uw
gegevens. Mochten er toch gegevens gelekt zijn dan zult U hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte
gesteld worden en zullen wij passende maatregelen nemen.
Mocht U nog verdere vragen of opmerkingen hebben omtrent deze privacy verklaring aarzelt U dan
niet om contact met ons op te nemen.

