
 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 2020 
  
Vanaf 25 mei 2018 zijn de regels in gegaan omtrent de Algemene verordening 
gegevensbescherming. Dit is een Europese privacywet. Hierdoor zijn de privacy 
regels in alle landen van de EU hetzelfde. Er zijn een aantal verplichte maatregelen 
waaraan wij als kinderdagverblijf moeten voldoen wanneer wij persoonsgegevens 
van u vastleggen en/of gebruiken.  
  
 De maatregelen die de AVG noemt zijn:  

• het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten: Wij laten u zien 
welke gegevens wij van u noteren.  

• het uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier: 
Wanneer wij gegevens van u opslaan zijn deze (digitaal) beveiligd.  

• Wij houden een register bij van datalekken die zijn opgetreden. 
• Wij kunnen aantonen dat u als cliënt daadwerkelijk toestemming heeft 

gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.   
  
Kinderdagverblijf Dadou werkt met een privacy policy. 
Dit document bevat informatie over de persoonsgegevens die wij vastleggen. 
Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, kunnen wij deze laten 
zien. De privacy policy van Kinderdagverblijf Dadou is tevens te vinden op onze site: 
www.dadou.nl 

In de privacy policy nemen wij het volgende op:  
• Een omschrijving van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als cliënt  
• Een beschrijving van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt 

worden  
• Het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde 

gegevens  
• Welke organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om de 

persoonsgegevens te beveiligen  
• Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren  

Hoe gaan wij om met datalekken: 
Binnen 72 uur na het datalek maken wij een melding hiervan bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.   
Wanneer nodig melden wij de datalek aan de betrokkenen (de mensen van wie de 
persoonsgegevens zijn gelekt).   
Wij hebben afspraken gemaakt binnen het team en iedere medewerker is op de 
hoogte van hoe te handelen tijdens een situatie omtrent een datalek. 
Wij hebben afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en 
bij datalekken vanuit een externe partij zullen wij dit ook melden. 

 

http://www.dadou.nl


Wij als ouder(s) en/of verzorger(s) geven Kinderdagverblijf Dadou toestemming om 
persoonsgegevens van mij/ons en mijn kind(eren) vast te leggen en/of te gebruiken 
voor doeleinden omtrent kinderopvang bij Kinderdagverblijf Dadou.  

Naam ouder(s) en/of verzorger(s)  

Getekende te Druten op datum: . .-. .-2020 

Handtekening ouder/verzorger 1   Handtekening ouder/verzorger 2 

 

 Handtekening Directie KDV Dadou


