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Beste ouders, verzorgers, 

 

Privacy is steeds belangrijker. Zeker na de berichtgeving over datalekken en misbruik 

van persoonsgegevens. Sinds jaar en dag kent Nederland de Wet bescherming 

persoonsgegevens waaraan organisaties moeten voldoen. Mede door de mogelijkheden 

van internet heeft de Europese Unie besloten privacy nog beter te beschermen. Met 

ingang van 25 mei 2018 vervangt daarom de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. In de 

nieuwe wet zijn de regels aangescherpt.  

 

Voor uw kinderen die gebruikmaken van de peuterspeelzaal onderscheiden wij twee 

niveaus van verantwoordelijkheid als het gaat om privacy.  

 

1.  Eigen verantwoordelijkheid 

Het plaatsen van informatie op sociale media is de eigen verantwoordelijkheid van 

iemand. Ook u zal gebruikmaken van die media. Vaak zijn we er niet bewust van de 

gevaren die dit met zich meebrengt en zien we alleen de leuke kanten. Daarom willen wij 

u hierop attenderen. Een belangrijk aspect daarbij is de bewustwording van de gevolgen 

van bepaalde handelingen op internet en het duidelijk maken van de kansen en risico’s 

die internet met zich meebrengt.  

 

2. Verantwoordelijkheid van de peuterspeelzaal 

Net zoals alle andere organisaties in Europa zijn we verplicht ons aan de nieuwe wet te 

houden. Wat hebben we al geregeld? 

• Verzamelen gegevens 

Wij hebben beschreven waarvoor wij de gegevens van uw kind en u verzamelen. Vaak 

heeft dit een wettelijke grondslag of zijn deze gegevens nodig om uw kind goed te 

begeleiden.  

 

• Veilige opslag gegevens 

Wij hebben “verwerkingsovereenkomsten” afgesloten. Bijvoorbeeld met Muldata BV, 

Rosa software, het bedrijf dat ons administratiepakket voor de kinderen levert. De 

gegevens blijven van de peuterspeelzaal, maar mogen onder voorwaarden verwerkt 

worden op veilige servers.  
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• Toestemming gebruik beeldmateriaal 

Bij inschrijving van het kind heeft de peuterspeelzaal u toestemming gevraagd voor het 

gebruik van beeldmateriaal. Echter vinden we het belangrijk dat dit met het ingaan van 

de nieuwe wet nog eenmalig gebeurt. Als bijlage is dan ook de brief met het 

toestemmingsformulier meegestuurd (zie bijlage).  

Daarnaast zullen de ouders/verzorgers elk jaar geïnformeerd worden over het feit dat ze 

als ouder alsnog toestemming kunnen geven of de eerdere toestemming kunnen 

intrekken. Deze informatie wordt opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. 

 

• Internetgebruik 

Er zijn gedragsprotocollen voor ouders/verzorgers en medewerkers over hoe om te gaan 

met internet en e-mail. Ook als er iets misgaat, bijvoorbeeld bij een datalek, is bekend 

hoe er gehandeld moet worden.  

 

• Sociale media 

De peuterspeelzaal is actief op haar website en facebook. Regelmatig delen wij 

activiteiten met u op deze media. Wij plaatsen alleen foto’s met u middels verschillende 

platformen.  

 

Wij hopen op uw begrip voor een geleidelijke, maar doordachte invoering van deze 

nieuwe privacywet. We werken aan continue bewustwording van informatiebewaking en 

privacybescherming. Signaleert u zaken die volgens u en/of de wet niet meer mogen en 

nog niet beschreven zijn, dan hopen wij dat u ons daarop wilt attenderen. U kunt 

hiervoor het emailadres gebruiken: info@peuterspeelzaalhannieschaft.nl  

 

Uiteraard volgen wij de publicaties en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de 

nieuwe AVG en de uitwerking daarvan voor de kinderopvang op de voet.  

 

Op onze website www.peuterspeelzaalhannieschaft.nl verwijzen wij naar een aantal 

documenten met betrekking tot de informatiebewaking en privacybescherming.  

• IBP (informatiebeveiligings- en privacy beleid) 

• Privacy regelement 

• Gedragsprotocol sociaal media en internet  

 

Zoals eerder aangegeven in de brief krijgt u van ons een toestemmingsbrief 

beeldmateriaal. Hier kunt u op aangeven of en zo ja voor welke media u toestemming 

geeft voor het gebruik van foto’s van uw kind.  

 

Heeft u nog vragen of suggesties? Wij vernemen dit graag! U kunt erop vertrouwen dat 

wij er alles aan doen om de privacy op de peuterspeelzaal zo goed mogelijk te 

beschermen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Patricia Leuven 

Eigenaar Peuterspeelzaal Hannie Schaft 
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