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PRIVACYREGLEMENT GASTOUDERBUREAU JUNIOR   

Gastouderbureau Junior zorgt voor de  bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. 

Persoonlijke gegevens van klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 

Gastouderbureau Junior houdt zich te allen tijde aan de eisen die de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Gastouderbureau Junior legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u zich 

registreert, diensten en/of producten van Gastouderbureau Junior afneemt of anderszins contact heeft. 

Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw opdrachten, de uitvoering van 

overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten van haar nieuwe 

producten en diensten op de hoogte te houden. De financiële administratie en de hierbij horende 

gegevens van ouders en kinderen worden zeven jaar na het beëindigen van de kinderopvang 

vernietigd, voor zover alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. Wanneer de periode van zeven 

jaar verlopen is, worden de betreffende gegevens in het daaropvolgende kalenderjaar vernietigd door 

middel van daarvoor gespecialiseerde apparatuur. 

Gastouderbureau Junior is op grond van wettelijke regelingen wel verplicht om bepaalde 

persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties. Te denken valt hierbij aan 

bijvoorbeeld de belastingdienst en de GGD. 

Bescherming 

De bescherming van uw privacy is van groot belang. Dit houdt onder andere in dat Gastouderbureau 

Junior gegevens van haar klanten in beginsel niet aan derden verstrekt. Hieronder zal nader worden 

ingegaan op het verzamelen van gegevens waarbij aan de orde komt welke gegevens worden 

verzameld en met welk doel en onder welke omstandigheden Gastouderbureau Junior toch gegevens 

aan derden verstrekt. 

 Welke gegevens verzamelt Gastouderbureau Junior? 

Om gebruik te maken van onze diensten  heeft gastouderbureau Junior  uw naam, adresgegevens, 

telefoonnummer en bank/gironummer nodig. Zij gebruikt deze gegevens om te kunnen factureren en 

om, indien nodig, contact met u op te kunnen nemen. Uiteraard beschikt Gastouderbureau Junior ook 

over uw e-mail adres en gebruikt dit eventueel om u te bereiken door het sturen van e-mail. Al deze 

gegevens staan in het administratiesysteem genaamd Rosa.  Dit is een beschermd programma waarin u 

zelf met een wachtwoord kunt  inloggen.  

Gegevens ter beschikking stellen aan derden 

Voor alle duidelijkheid, Gastouderbureau Junior stelt geen individuele gegevens van de bij haar 

ingeschrevenen aan derden ter beschikking, behoudens in de drie hieronder genoemde gevallen: 

Wetgeving 

Dit is het geval wanneer Gastouderbureau Junior op grond van wetgeving verplicht is om gegevens te 

verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. U kunt hierbij denken aan het 

verstrekken van uw persoonsgegevens, maar ook aan het aftappen van e-mail- en internetverkeer. U 

kunt er echter vanuit gaan dat Gastouderbureau Junior hierbij de grootste voorzichtigheid in acht 

neemt en telkens controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan. 

Uitvoering door overheidsinstanties en incassobureaus/deurwaarderskantoren 

Voor de uitvoering van bepaalde diensten geldt dat het noodzakelijk is dat uw gegevens aan een derde 

partij worden overgedragen, zoals in het geval die derde partij leverancier is van (een deel van) de 
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door u afgenomen dienst of bij levering van een dienst door een derde partij. In die gevallen worden 

met de betreffende partij afspraken gemaakt over de privacybescherming van uw gegevens. 

Gastouderbureau Junior zal er dan zorg voor dragen dat deze partijen handelen in overeenstemming 

met de wet en de door Gastouderbureau Junior gehanteerde regels. 

Gastouderbureau Junior behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 

privacyreglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


