
 
 
 
Privacy reglement Rondomkids 

 
 

25 mei 2018 is er de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht ; 

Onder deze Europese wetgeving gelden bepaalde regels voor het verwerken van persoonsgegevens binnen 
organisaties. 

Hieronder beschrijft Rondomkids haar privacy reglement. 
 
 
Overzicht van de gegevens die Rondomkids nodig heeft en bewaard; 

• naam van u, uw partner en uw kinderen en voor onze gastouders, hun partners, hun kinderen ouder dan 
18 jaar en de naam van de structureel aanwezige 

• adresgegevens 
• geboorte datum en BSN-s van u en van uw gezin en voor onze gastouders, hun partners, hun kinderen 

ouder dan 18 jaar en de structureel aanwezige 
• telefoonnummers 
• mail adres 
• betaalgegevens voor de facturen 
• telefoonnummers en andere gegevens die nodig zijn voor calamiteiten 
• vaccinatie gegevens van de kinderen 
• medische gegevens van de kinderen; alleen wanneer deze informatie van belang voor de gastouder is 

Overzicht van de gegevens die Rondomkids verzameld en waarom dat nodig is; 
• NAW gegevens zijn nodig voor de correspondentie en BSN nummers zijn tevens nodig voor het 

maandelijks uitwisselen van gegevens met de Belastingdienst aangaande de Kinderopvangtoeslag; 
• mail adressen zijn nodig om te communiceren via de mail. 

Nieuwsbrieven die verstuurd wordt naar meerdere personen worden niet ge-CCT, maar ge-BCCT. Zodat 
de ontvanger geen andere mail adressen te zien krijgt. 
De mail adressen worden uitsluitend gebruikt om informatie te verstrekken die gaat over de 
gastouderopvang en die te maken heeft met het Gastouderbureau.                                                  
Rondomkids zal deze mailadressen nooit verkopen of verstrekken aan derden; 

• betaalgegevens en rekeningnummers worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van facturen en 
incasseren van de kosten voor de dienst die de gastouder heeft geleverd; 

• wanneer de gastouder de gegevens van de kinderen en de ouders nodig heeft tijdens een 
calamiteit, kan zij deze online vinden via Portabase; op het beveiligde gedeelte van de website 
www.rondomkids.nl. Zij zal deze gegevens nooit voor andere doeleinde gebruiken; 

• de gastouder heeft het recht om te weten of een vraagouder het Rijksvaccinatie programma volgt, dit om 
andere te beschermen; ( zie Pedagogisch Beleidsplan Rondomkids ) 

• wanneer er belangrijke Medische gegevens verstrekt moeten worden om de gastouderopvang goed te 
laten verlopen, dient er een extra privacy verklaring ondertekend te worden; wanneer dit nodig is, zal 
Rondomkids deze verstrekken; 

http://www.rondomkids.nl/
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Waar bevinden deze gegevens zich; 
De gegevens zijn opgeborgen; 

• in een online programma Portabase, hiermee hebben wij een verwerkingsovereenkomst 
• in een Cloud; P-Cloud. 
• in een afgesloten kast op kantoor 

De gegevens in de Cloud en het digitale programma Portabase zijn beveiligd met wachtwoorden. 
Tijdens het huisbezoek wordt er gebruikt gemaakt van een IPad. Wanneer het bezoek beëindigd is worden de 
digitaal ingevulde formulieren direct geüpload naar de P-Cloud en verwijderd van de IPad. 
De IPad is beveiligd met een wachtwoord en wordt alleen gebruikt voor de huisbezoeken. 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard; 
Wanneer de gastouder en de vraagouder de gegevens hebben ingevoerd op het online inschrijfformulier via onze 
website, maar besluiten toch geen gebruik te maken van de diensten van Rondomkids, worden deze binnen 1 
maand verwijderd uit het systeem. 

Wanneer een ouder de gegevens invoert op het online inschrijfformulier via onze website omdat zij op zoek is 
naar een geschikte gastouder, worden deze, wanneer er geen koppeling volgt, ook na 1 maand verwijderd uit het 
systeem. 

Wanneer de opvang stopt worden niet relevante gegevens per direct verwijderd en vernietigd. Na 2 jaar worden 
de overige niet relevante gegevens verwijderd en vernietigd. 
Na 7 jaar wordt het hele dossier vernietigd. 

Wanneer een email bericht of whats-app bericht privacygevoelige informatie bevalt, wordt deze informatie uit het 
bericht verwijderd. 

Wie heeft er toegang, en tot welke gegevens van Rondomkids heeft die toegang 
Rig Dekkers; eigenaar van gastouderbureau Rondomkids, heeft toegang tot alle gegevens van Rondomkids. 

Petra van den Berg; extern aandachtsfunctionaris van gastouderbureau Rondomkids, heeft alleen 
toegang tot de gegevens van Rondomkids die verstrekt worden door Rig Dekkers. 

U als ouder en als u gastouder hebt te allen tijde toegang tot uw gegevens en hebt het recht deze te 
wijzigen.                                                                                                                                                       
Via uw eigen account van Portabase, te bereiken via onze website, hebt u toegang tot alle voor u 
belangrijke informatie. 

Data-lek 
Wanneer er ondanks inspanningen toch een lek ontstaat in de beveiliging zullen wij u binnen 24 uur hiervan op de 
hoogte stellen. 

We zullen u melden wat er is gebeurt, wat de oorzaak is geweest, om welke gegevens het gaat, het risico in kaart 
brengen en wat we doen om dit in de toekomst te voorkomen. 
Ook zullen we bekijken of er vervolgstappen nodig zijn en of er een officiële melding gedaan moet worden bij het 
AVG 

Voor meer informatie verwijs ik u naar de site 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
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