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Privacyverklaring   

 

Kinderopvang Doortje Dartel  

Doortje Dartel (SKSG) verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van 

Doortje Dartel, en/of omdat je deze zelf via de website aan Doortje Dartel verstrekt. We verwerken 

de volgende persoonsgegevens: 

- voor- en achternaam  

- adresgegevens  

- telefoonnummer(s)  

- e-mailadres  

- bijzondere persoonsgegevens van ouder en kind(eren).  

Waarom hebben we gegevens nodig? 

Doortje Dartel verwerkt je persoonsgegevens zodat:  

- we telefonisch of schriftelijk contact met je op kunnen nemen  

- we de persoonsgegevens kunnen gebruiken om de met jou gesloten overeenkomst na te 

komen 

- we aan eventuele wettelijke verplichtingen kunnen voldoen  

Hoe lang bewaren we gegevens?  

Doortje Dartel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen waarvoor jouw 

gegevens worden verzameld te realiseren of dan vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. 

Daarna worden je gegevens verwijderd. 

Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met jou tot stand 

komt.  

Delen met anderen 

Doortje Dartel verkoopt je gegevens niet aan derden en zal je persoonsgegevens alléén verstrekken 

als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor kun je 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gastouderdoortjedartel@hotmail.com . 

Doortje Dartel zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren. 

Beveiligen 

SKSG neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan.  

Als je toch de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, of als je meer wilt weten over de beveiliging van door Doortje Dartel (SKSG) verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met Doortje Dartel via gastouderdoortjedartel@hotmail.com 

of SKSG via klantadvies@sksg.nl   

 

Inschrijvingsnummer in handelsregister Kamer van Koophandel: 768759870 

 

 

 

 

 

                     

mailto:gastouderdoortjedartel@hotmail.com

