Privacyverklaring voor ouders

Identiteit
Beau-fort kinderopvang BVBA heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind
nodig voor haar opvangactiviteiten. Als wij persoonsgegevens verwerken, respecteren we daarbij
de geldende privacywetgeving. In het algemeen houden we hierbij rekening met de Belgische
privacywet van 8 december 2012 en vanaf mei 2018

de Europese privacywet (ook genoemd GDPR

of AVG).
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:


de klantenadministratie;



de facturatie en opvolging hiervan;



de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;



de ontwikkeling van het beleid;



de kinderopvangtoeslag van toepassing vanaf 1 januari 2019;



directe communicatie met ouders/gezinnen.

Rechtsgrond
Voor kinderopvang van baby’s en peuters
We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april
2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke
gegevens we nodig hebben.
Tevens verwerken we jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 52 van het decreet tot
regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Hierin staat welke gegevens we nodig
hebben.
Beeldmateriaal van kinderen en/of ouders wordt enkel gebruikt op voorwaarde dat wij hiervoor
expliciete toestemming gekregen hebben van de ouders. Deze toestemming kan op ieder moment
schriftelijk herroepen worden.
Voor buitenschoolse opvang
We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van het decreet van 30 april 2004 tot
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en
de uitvoeringsbesluiten hiervan. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.
Beeldmateriaal van kinderen en/of ouders wordt enkel gebruikt op voorwaarde dat wij hiervoor
expliciete toestemming gekregen hebben van de ouders. Deze toestemming kan op ieder moment
schriftelijk herroepen worden.
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Rechten van het gezin


Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of
de verwerking ervan laten beperken.



Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.



Als je verandert van opvang, kan je vragen om jouw gegevens door te geven aan een nieuwe
kinderopvanglocatie.

Stuur daarvoor een e-mail naar info@beau-fort.care of beaufort.secretariaat@gmail.com of neem
contact met ons op via telefoon: 011 96 13 02. Je mag ook schriftelijk per post een bericht sturen
naar het volgende adres:
Beau-fort kinderopvang BVBA
Balendijk 300, 3920 Lommel

Wij zullen je aanvraag binnen de wettelijke termijn beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze
periode pas begint te lopen wanneer wij je aanvraag correct hebben ontvangen en alle vereiste
informatie om te voldoen aan je aanvraag in handen hebben. Om dit te confirmeren sturen wij een
ontvangstbevestiging.
Indien je enige reden hebt om aan te nemen dat wij je aanvraag niet correct behandeld zouden
hebben, gelieve dit dan eerst op te nemen met onze organisatie zodat wij, samen met jou, de
opties kunnen bekijken.
Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien wij niet reageren op uw aanvraag, deze weigeren
of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer
te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader
van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

Bewaarperiode
Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de
toepasselijke regelgeving.

Vertrouwelijkheid
We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens
te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door
onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze
persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.
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Overmaken aan derden
Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven
aan bijvoorbeeld Kind en Gezin en/of Zorginspectie.
Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van incasso of gerechtelijke procedures
overgemaakt worden aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarders of advocaten.
In de hiervoor genoemde gevallen zorgen we ervoor dat de toegang voor derden beperkt is tot de
persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Bovendien zorgen
we ervoor dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke
wijze te gebruiken.

Verwerkingsregister
In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken.
Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vind je daar. Dit
verwerkingsregister is ter beschikking bij de verantwoordelijke van de opvanglocatie en kan
opgevraagd en/of ingezien worden.

Meer weten
De privacyverplichtingen zijn opgelegd door Europa. Voor mee info kan je terecht bij de
Privacycommissie.
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