
 

Privacy Beleid 
 
Inleiding 
Marosa Kindercentrum vindt bescherming van persoonsgegevens van haar (potentiële) 
klanten, medewerkers en leveranciers belangrijk en doet er alles aan om dit te 
waarborgen. In dit Privacy Beleid geven wij heldere informatie over de soorten 
persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, voor welke doelen we die gegevens 
gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten u zelf heeft m.b.t. deze gegevens.  
 
Marosa Kindercentrum houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij: 

 Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 
document; 

 Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt; 

 Vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de 
persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wijzen en 
deze respecteren. 

 
Doel  
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van (potentiële) klanten, medewerkers 
en leveranciers. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, mailadres, 
telefoonnummer, bankrekening en geboortedatum. Deze zijn nodig voor bijvoorbeeld het 
opstellen van een overeenkomst voor het afnemen van kinderopvang, bieden van een 
arbeidsovereenkomst of het afnemen van goederen en/of diensten van derden die nodig 
zijn voor de bedrijfsvoering.  
Beeldmateriaal zoals foto’s worden ook door ons verzameld t.b.v. onze website, facebook 
of nieuwsberichten maar gebruiken we nooit zonder schriftelijke toestemming. Deze 
toestemming vragen wij vooraf.  
Een volledige lijst van gegevens die wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken is 
opgenomen in onze AVG-verklaring. Deze is op aanvraag in te zien. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Wij doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beveiligen. Hiervoor 
hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om deze te 
beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Wij volgen hierbij de 
technologische vooruitgang en ontwikkelingen op de voet om de veiligheidsmaatregelen 
up to date te houden. 
 
We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen: 

 Medewerkers van Marosa gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens van 
kinderen, klanten en collega’s. Zij hebben geheimhoudingsplicht hieromtrent. 

 Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

 Op de computer en tablets hanteren wij een gebruikersnaam en 
wachtwoordbeleid; 

 We testen en evalueren onze privacy-maatregelen regelmatig; 
 Persoonsgegevens worden centraal opgeslagen in één digitaal systeem; 
 Onze website wordt onderhouden door een extern professioneel bedrijf dat 

continu bezig is met bescherming van de gegevens die op onze website staan. 
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Gegevens verstrekken aan derden 
Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming tenzij wij 
verplicht zijn bepaalde gegevens door te geven. Bijvoorbeeld op basis van de wet, een 
rechterlijke uitspraak of als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met 
Marosa Kindercentrum is aan gegaan. Externe partijen die persoonsgegevens onder onze 
verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden 
die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast via een 
verwerkersovereenkomst. Bij Marosa Kindercentrum betreft dit uitsluitend de gegevens 
van medewerkers die worden verstrekt aan ons salarisbureau. Deze heeft deze gegevens 
nodig voor het opstellen van loonstroken en hieraan gerelateerde handelingen. 
 
Gegevens bekijken en opvragen 
Een ieder kan, op elk moment en zonder kosten, inzage krijgen in de eigen, persoonlijke 
gegevens die wij hebben verzameld en verwerkt. Tevens bestaat het recht deze te laten 
wijzigen of verwijderen indien wettelijk mogelijk. Hiervoor kan contact met ons worden 
opgenomen via telefoon: 0229755730 of via de mail: info@marosakinderopvanghoorn.nl. 
Wij zullen wel altijd eerst controleren of wij met de juiste persoon te maken hebben. 
Tonen van een geldig ID is daarom in dat geval verplicht. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Bewaartermijn 
Komt er geen overeenkomst tot stand dan worden alle gegevens na een maand 
vernietigd. Komt er wel een overeenkomst tot stand dan houden wij ons aan de 
wettelijke bewaartermijnen. 
 
Klachtrecht 
Niet eens met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan in 
ieder geval contact met ons op. Er bestaat ook de mogelijkheid tot het indienen van een 
klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
 
Wijzigingen 
Marosa Kindercentrum behoudt zich het recht voor om dit Privacy Beleid te wijzigen. De 
laatste versie is altijd op onze website en in het persoonlijk logboek van onze klanten te 
vinden. 
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