
Privacy verklaring 
Cinimini Gastouderopvang, gevestigd aan de Verlengde Parkweg 79, 6717GM Ede, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacy verklaring.


Contactgegeven:

Verlengde Parkweg 79

6717 GM Ede

06-55135518

www.gastouderopvang.cinimini.nl


Verwerking van de persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt als u deze aan ons verstrekt ten behoeve van de 
gastouderopvang die u bij ons afneemt. Deze gegevens worden bekend zodra u zich bij 
Gastouderbureau Cinimini heeft ingeschreven voor het afnemen van de diensten die aangeboden 
worden. Hiervoor zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geboorte datum kind

- Medische gegevens kind


Doel verwerking persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt met het doel om diensten aan te bieden in het kader van 
de kinderopvang. Deze gegevens zijn nodig om bij controle van de GGD - indien nodig - contact 
op te kunnen nemen met de juiste personen.


Bewaren van de persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren of zoals door de wet verplicht gesteld in het kader van de controle van de boekhouding 
of controle in het kader van de wet kinderopvang.


U heeft ten allen tijdens het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met gastouder@cinimini.nl.


Delen van persoonsgegevens 
Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Beveiliging van persoonsgegevens 
Cinimini Gastouderopvang neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Indien er 
sprake is van misbruik, verlies of onbevoegde toeging tot uw persoonsgegevens dan zullen hierin 
passende maatregelen worden getrokken. Denkt u dat er misbruik wordt gemaakt van uw 
persoonsgegevens, neem dan contact op met gastouder@cinimini.nl. Daarnaast heeft u de 
mogelijkheid 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


http://www.gastouderopvang.cinimini.nl
mailto:gastouder@cinimini.nl
mailto:gastouder@cinimini.nl

