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ONLINE PRIVACYVERKLARING | Kinderopvang Ikke & De Groene BSO 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij houden ons ook aan de wet bescherming 

persoonsgegevens en gebruiken hiervoor een privacyreglement en instructies rondom het 

vertrouwelijk omgaan van klantgegevens. Middels deze privacyverklaring laten we u weten welke 

gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Kinderopvang Ikke en de hieraan 

gelieerde bedrijven, te weten De Groene BSO. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kinderopvang 

Ikke niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te 

maken van onze website, geeft u aan dit privacy beleid te accepteren. 

Kinderopvang Ikke respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat 

de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

Gebruik van onze diensten  

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst uit te kunnen voeren. De gegevens 

worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kinderopvang Ikke & De Groene BSO. Wij zullen 

deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie  

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 

relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De 

gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kinderopvang Ikke & De Groene BSO. 

In de meeste gevallen vindt het eerste contact met ons via e-mail plaats. Het versturen van e-mail 

Uiteraard bent u vrij om ook telefonisch contact met ons op te nemen.  

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 

beschikken. 

Cookies  

Een cookie is een klein bestandje dat op de computer wordt opgeslagen wanneer je een website 

bezoekt. Cookies maken het mogelijk om bij een volgende bezoek vast te stellen dat je de 

betreffende website al eerder hebt bezocht. Omdat je door middel van de cookie wordt herkend, kun 

je cookies als persoonsgegeven beschouwen. Bovendien kunnen cookies zelf persoonsgegevens 

bevatten. De cookies die wij uitgeven bevatten slechts een uniek nummer en bevatten dus geen 

persoonsgegevens. We gebruiken cookies alleen om je bij een volgende bezoek aan onze websites te 

kunnen 'herkennen'. De cookies die wij uitgeven kunnen niet worden gebruikt om surfgedrag over 

websites van anderen dan Kinderopvang Ikke of De Groene BSO te volgen. 
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Je kunt er voor kiezen om in de instellingen van je webbrowser cookies te weigeren of om op de 

hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg hiervoor de handleiding 

van je webbrowser. 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in ons privacyreglement en dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming 

hiervoor hebben verkregen. 

Derden 

Middels onze website verstrekt u, naast de genoemde cookies, geen informatie aan ons. Op geen 

enkele wijze wordt er informatie met derden gedeeld.  

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 

persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met 

ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

Facebook 

Zowel Kinderopvang Ikke als De Groene BSO is te vinden op Facebook. Beide pagina’s zijn zoveel als 

mogelijk afgeschermd, maar omdat het Facebook betreft wel degelijk openbaar. Beeldmateriaal van 

een kind dat u hier op ziet, is middels toestemming van de ouder/verzorger verkregen. Tevens zijn 

beide pagina’s enkel inzichtelijk en te bekijken mits de bezoeker ook over een account beschikt. Voor 

meer informatie over de privacy van Facebook vindt u hier. Beide pagina’s worden beheerd door een 

beperkt aantal medewerkers, waaronder de leidinggevenden.  

Foto’s en beeldmateriaal 

Dit privacybeleid richt zich op het gebruik van persoonsgegevens via onze website. Het gaat hierbij 

vooral om inschrijfgegevens en plaatsingsgegevens en minder om informatiegegevens. Wij willen wij 

u echter in dit privacybeleid er ook op wijzen dat we voor PR doeleinden ook gebruik maken van 

foto’s en beeldmateriaal conform onze toestemmingsformulieren. 

https://www.facebook.com/about/basics

