
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Privacyverklaring 
Jottum! Kinderdagverblijf & De Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang 

 
U heeft gekozen voor Jottum! kinderdagverblijf & De Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang, 
hierna Jottum! Om de diensten van Jottum! aan u te verlenen verwerkt Jottum! persoonsgegevens 
van u en uw kind. Jottum! hecht veel waarde aan de privacy, wij doen er dan ook alles aan om 
persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Met deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte 
van hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.  
 
Persoonsgegevens worden bij Jottum! verwerkt in overeenstemming met de wettelijle bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (UAVG). 
 
Persoonsgegevens  
Om uw kind opvang te verlenen heeft Jottum! allerlei persoonsgegevens nodig zoals: naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, BSN-nummer, gegevens over uw kind, etc. 
 
Deze persoonsgegevens vraagt Jottum! tijdens een intake of middels een aanmeldformulier bij u 
op. Verder is het mogelijk dat u zelf gegevens aan Jottum! verstrekt wanneer u die van belang vindt 
voor de opvang van uw kind. 
 
Voor een aantal van deze gegevens heeft Jottum! uw schriftelijke toestemming nodig, dit vragen 
wij aan de hand van toestemmingsformulieren.  
 
Doeleinden  
Jottum! verwerkt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het doel waarvoor de 
gegevens worden verzameld.  
 
Algemene gegevens  
Jottum! gebruikt algemene gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer om 
met u te communiceren en om de overeenkomsten te sluiten. 
 
Gegevens over de gezondheid 
Jottum! gebruikt in enkele gevallen gegevens over de gezondheid van uw kind zoals informatie 
over medicijngebruik, allergieën en ziekten. Dit is om de vitale belangen van de kinderen te 
kunnen waarborgen. 
 
Bewaartermijn  
Jottum! bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit houdt in dat Jottum! uw 
dossier met uw gegevens verwijdert wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten.  
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Beveiligingsmaatregelen 
Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft Jottum! de 
nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. 
 
Zo zijn de IT-systemen van Jottum! naar hedendaagse maatstaven beveiligd. Het gebouw van 
Jottum! en de ruimte waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen zijn beveiligd middels 
toegangscodes en sloten. Verder zijn de medewerkers van Jottum! bewust van het belang van de 
privacy van u en uw kind.    
 
Doorgifte 
Jottum! geeft uw gegevens niet door aan andere landen, uw gegevens staan veilig opgeslagen in 
Nederland. Wanneer Jottum! gebruikt van andere partijen ziet Jottum! erop toe dat zij dit ook doen.  
 
Rechten en plichten 
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens verder heeft u het recht: om uw 
persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de 
verwerking te beperken en overdraagbaarheid van uw gegevens. Tot slot heeft u in bepaalde 
gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.  
 
Wanneer u een van deze rechten op uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan kunt u een 
verzoek indienen per e-mail. Stuur uw verzoek naar info@jottumkinderdagverblijf.nl u ontvangt dan 
binnen 4 weken een reactie.  
 
In principe bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken aan Jottum! U kunt een gegeven 
toestemming altijd intrekken. Als u weigert gegevens te verstrekken of weigert toestemming te 
geven is het voor Jottum! in sommige gevallen wellicht niet mogelijk om uw kind op te vangen 
zoals u dat wenst.  
 
Klachten 
Tot slot wil Jottum! u erop wijzen dat, als u het niet eens bent met de verwerking van 
persoonsgegevens, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   
 
U kunt natuurlijk altijd eerst uw onvrede kenbaar maken bij Jottum! U kunt contact opnemen langs 
de voor u gebruikelijke weg.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


