Privacy statement KDV ‘De Bonte Koe’ te Ottersum
Wet- en regelgeving
Dit privacy statement is van toepassing op KDV ‘De Bonte Koe’ te Ottersum. Dit privacy
statement is gebaseerd op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).dit is
een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de E.U. De AVG stelt eisen aan
het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.
Waarom verzamelen wij informatie?
Bij het invullen van het aanmeldformulier op onze website, vragen wij om persoonsgegevens
van u en uw kind(eren). Wij gebruiken deze gegevens voor:
• Het maken van een afspraak voor een rondleiding.
• de roostering van uw kind(eren)
• het aanmaken van contracten.
• het verzenden van facturen en de automatische incasso uit te voeren.
• het leggen van contacten met u als ouder.
• uw kind de best mogelijke zorg te bieden.
• Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt. (belastingdienst).
Belt u om mondeling informatie in te winnen, dan leggen wij ook gegevens vast om u op later
termijn te kunnen bereiken.
De gegevens die wij verzamelen en verwerken gebruiken wij niet langer en bewaren wij niet
langer dan nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.
In het kader van de wettelijke verplichtingen zijn wij genoodzaakt bepaalde gegevens langer
te bewaren. (belastingdienst).
Beveiliging
De beveiliging van ieders privacy vinden wij belangrijk. Daarom zijn onze systemen en
programma’s beveiligd. Worden gegevens beveiligd opgeslagen. 3e partijen die ons
ondersteunen in het verwerken van gegevens hebben een verwerkingsovereenkomst
aangereikt. Alle personen die recht hebben van inzage in de gegevens zijn bij ons bekend en
zullen adequaat handelen. (denk hierbij aan PM- ers (pedagogisch medewerkers) die i.v.m.
het uitzetten van goede zorg diverse gegevens moeten kunnen inzien).
Gebruik van cookies
De Bonte Koe gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer,
tablet of smartphone. Door een specialist gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Het gaat hierbij alleen om
Cookie: Googly Analytics, naam: _utma, functie: Analytische cookie die websitebezoek
meet, bewaartermijn: 2 jaar. Deze Analytics cookie wordt anoniem geplaatst waardoor deze
niet aan u of uw computer kan worden gelinkt. Dit hebben we gedaan door het laatste octet
van uw IP-adres te maskeren, het delen van gegevens hebben uitgezet en geen gebruik
maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
Browser- instellingen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de

instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Aan wie worden gegevens verstrekt?
Wij verkopen gegevens niet aan derde. Wij verstrekken gegevens alleen aan derde indien dit
nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (deze partijen hebben een
verwerkingsovereenkomst aangeleverd) of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
(belastingdienst).
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Iedereen heeft recht op inzage in eigen gegevens. Voor het willen inzien van de gegevens
kan iedereen terecht op kantoor, tijdens werktijden van het management. Hiervoor hoeft
geen afspraak gemaakt te worden. Het wijzigen en/of verwijderen van gegevens zal
plaatsvinden na schriftelijke aanvraag.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Bijvoorbeeld in het kader van wetswijzigingen of wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten. Het
actuele privacy statement is te vinden op: www.debontekoe.info
Wanneer er vragen zijn
Wanneer er vragen zijn aangaande dit privacy statement of over de manier van ons
handelen, bel of mail gerust. 0485-542531 kdv@debontekoe.info

