
     PRIVACYREGLEMENT  
 
Wiskids Kinderopvang is verplicht het doel van de registratie te omschrijven in haar 
privacyreglement. Wiskids zet dit privacyreglement op om duidelijkheid te scheppen richting 
de ouders van de kinderen die bij ons opgevangen worden omtrent de registratie van de 
persoonsgegevens. 
 
In dit privacyreglement worden het doel van de registratie, de soorten gegevens die in de 
registratie opgenomen worden, de toegang tot die gegevens, manier van registratie en de 
manier waarop de betreffende geregistreerde hun rechten kunnen uitoefenen. 
 
Het doel van de persoonsregistratie van de kinderen 
Het doel van het registreren van de persoonsgegevens van de kinderen is om communicatie 
tussen de pedagogische medewerksters en de ouders van de kinderen mogelijk te maken op 
verschillende manieren. Ook zijn de persoonsgegevens belangrijk om bij eventuele bezoeken 
naar de dokter of ziekenhuis mee te kunnen nemen. 
De persoonsgegevens zijn ook belangrijk voor het opstellen van de overeenkomst tussen 
Wiskids en de ouders. 
 
Toegang tot de persoonsgegevens 
De pedagogisch medewerksters van Wiskids hebben toegang tot de persoonsgegevens van het 
betreffende kind. De ouders van het kind hebben uiteraard zelf de volledige toegang tot hun 
eigen persoonsgegevens in het dossier. 
 
Manier van registratie 
Alle persoonsgegevens worden zowel in dossiervorm als bestand in de computer 
geregistreerd. Wiskids zorgt voor een beveiliging van zowel de dossiers als de computer, om 
zo misbruik van de persoonsgegevens tegen te gaan. 
 
Rechten van de geregistreerde 
De Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) kent aan geregistreerden een vijftal 
rechten toe. 
Dit zijn: 
1. Het recht op kennisgeving. 
2. Het recht op kennisneming. 
3. Het recht op inzage en kopie. 
4. Het recht op verbetering/verwijdering. 
5. Kennisgeving van verstrekking van gegevens aan anderen. 
 
1. Het recht op kennisgeving 
Als uw persoonsgegevens voor de eerste keer in een registratie worden opgenomen, moet u 
daarover door de registratiehouder worden ingelicht, behalve als u kon weten dat dit zou 
gebeuren. Als u een overeenkomst met Wiskids afsluit hoeft Wiskids u dus niet expliciet op 
de hoogte te stellen van het feit dat uw gegevens in een registratie worden opgenomen. Dit 
spreekt dan vanzelf. 
 
2. Het recht op kennisneming 
U kunt bij de registratiehouder uw geregistreerde gegevens te allen tijde opvragen. De 
registratiehouder is dan verplicht te melden welke gegevens dat zijn en waar die gegevens 



vandaan komen. U hoort binnen een maand schriftelijk antwoord te krijgen van de 
registratiehouder. 
 
3. Het recht op inzage en kopie 
U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt ook fotokopieën of een schriftelijk 
overzicht te vragen. 
 
4. Het recht op verbetering/verwijdering 
Als u merkt dat uw geregistreerde gegevens feitelijk onjuist, onvolledig, niet terzake, of in 
strijd met een wettelijk voorschrift zijn, dan kunt u (schriftelijk) verzoeken dat deze verbeterd, 
aangevuld of zelfs verwijderd worden. Aan dit verzoek moet worden voldaan. U kunt dit ook 
verzoeken als de gegevens op zich wel kloppen, maar niet nodig zijn voor het doel van de 
registratie. Binnen twee maanden moet de registratiehouder op uw verzoek reageren. 
 
5. Kennisgeving van verstrekking van gegevens aan anderen 
U heeft recht op informatie over de vraag of, en zo ja welke van uw persoonsgegevens aan 
derden zijn verstrekt. Als u deze informatie vraagt, moet de registratiehouder die binnen een 
maand geven. 
 
Geschillen met betrekking tot uw privacy 
Als u het idee heeft dat uw rechten niet worden nagekomen, kunt u de Landelijke 
Beroepscommissie Klachten (postbus 100, 3980 CC in Bunnik) inschakelen. 
Ook kunt u de hulp inroepen van de Registratiekamer, het onafhankelijk instituut dat toezicht 
houdt op de naleving van de wettelijke regels. De Registratiekamer kan u adviseren, kan 
bemiddelen en kan een onderzoek instellen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor advies 
en bemiddeling kunt u overigens ook bij andere organisaties terecht. In het uiterste geval kunt 
u de rechter inschakelen. Deze kan de registratiehouder bevelen alsnog aan uw verzoek te 
voldoen, of als u schade heeft geleden door onrechtmatig handelen van de registratiehouder 
deze veroordelen om de schade te vergoeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delft, 9 april 2018 
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