
PRIVACYVERKLARING                     

 

Gastouderbureau Drieluik vindt de privacy van haar klanten erg belangrijk en zal de 
persoonlijke gegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en 
beschermen. 

Deze privacyverklaring legt uit hoe Gastouderbureau Drieluik met persoonlijke gegevens 
omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Verwerking persoonsgegevens 

Gastouderbureau Drieluik verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van 

onze diensten.  Deze persoonsgegevens worden door u zelf aan ons verstrekt door het 

invullen van een inschrijfformulier op papier of digitaal via de website.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam; Geslacht: Geboortedatum; Adresgegevens; Telefoonnummer; 

E-mailadres; IBAN rekeningnummer; Kindgegevens; Burgerservicenummers  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers, ook niet over jongeren onder de 16 jaar. 

 

Doelen van het verwerken van persoonsgegevens 

Gastouderbureau Drieluik verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de 

volgende doelen: 

- het afhandelen van betalingen;  

- het verstrekken van informatie op het gebied van kinderopvang en/of gastouderopvang 

d.m.v. een nieuwsbrief (ongeveer 3 x per jaar) per mail;  

- het maken van afspraken voor (jaarlijkse) evaluaties. 

Dit alles is bedoeld om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Tevens zijn er wettelijke bepalingen waaraan Gastouderbureau Drieluik moet voldoen.  

Hiervoor heeft Gastouderbureau Drieluik contacten met de Gemeenten in de woonplaats 

van gastouders, DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Dienst Justis, GGD en 

Belastingdienst.  



 

Verwerkers 

Gastouderbureau Drieluik heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Atane 

Software BV waarin onder meer is vastgelegd dat zij dezelfde zorgvuldigheid in het 

verwerken van uw persoonsgegevens in acht nemen als Gastouderbureau Drieluik 

hanteert.   

Atane Software BV beheert het systeem PortaBase waarin de persoonlijke gegevens 

worden geregistreerd en dat gebruikt wordt voor o.a. de financiële administratie van 

Gastouderbureau Drieluik. 

Via een eigen portal, beveiligd met een eigen wachtwoord, kunt u gegevens inzien zoals 

ondertekende contracten en gespreksverslagen. 

Gastouderbureau Drieluik heeft tevens een verwerkersovereenkomst afgesloten met 

Forcys Computers BV. Zij beheren de server waar de ontvangen en verzonden E-mails 

worden opgeslagen.  

 

Bewaartermijn 

Gastouderbureau Drieluik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Voor enkele gegevens heeft Gastouderbureau Drieluik zich te houden aan een wettelijke 

bewaarplicht. Andere gegevens zullen 2 kalenderjaren na beëindiging van een 

overeenkomst tussen vraagouder en Gastouderbureau Drieluik worden verwijderd. 

                      

Delen van persoonsgegevens met derden 

Gastouderbureau Drieluik deelt persoonsgegevens met derden als dat noodzakelijk is 

voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

Gastouderbureau Drieluik deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële 

doeleinden en/of reclamedoeleinden.  

 

 

Cookies 

Gastouderbureau Drieluik gebruikt alleen technische en functionele cookies op de 

website www.gastouderbureaudrieluik.nl.  

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen in de browser van uw computer.  

De cookies die Gastouderbureau Drieluik gebruikt op haar website en accountomgeving 

zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich 

afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 



 

Recht tot inzage 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gob@drieluikkinderopvang.nl. 

 

Beveiliging 

Gastouderbureau Drieluik neemt de bescherming van uw gegevens ten allen tijde 

serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk 

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met ons via gob@drieluikkinderopvang.nl 

 

Klacht 

Gastouderbureau Drieluik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat 

kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Contactgegevens: 

Bezoekadres: Disc 5 , 7741 MH, Coevorden, 06-20 11 47 17. KVK: 69433860 

Website: www.gastouderbureaudrieluik.nl  email: gob@drieluikkinderopvang.nl 

Functionaris Gegevensbescherming binnen Gastouderbureau Drieluik is Melanie 

Klingenberg-Oostwoud. Zij is te bereiken via gob@drieluikkinderopvang.nl 

 

Wijzigingen  

Deze privacyverklaring wordt bijgewerkt wanneer Gastouderbureau Drieluik dat nodig 

acht. De actuele versie is altijd te lezen op de website en Gastouderbureau Drieluik 

adviseert u daarom regelmatig de meest recente privacyverklaring te controleren. 
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