Privacyverklaring Kinderopvang Juut & Co
Juut & Co bestaat uit een aantal gerelateerde bedrijven. Wanneer u gebruik maakt van onze
diensten, dan is Kinderopvang Juut & Co BV, Nijverheidsweg 7, 7071 CH Ulft, de gegevensbeheerder.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail:
info@juutenco.nl of per post via bovenstaand adres.
Juut & Co hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Juut & Co houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Juut & Co zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van deze Privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Juut & Co verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
Hulp bij het beheer van onze diensten aan onze klanten;
Voldoen aan wetten en overheidsvoorschriften/normen;
Vergemakkelijken en verwerken van betalingen voor diensten;
Voldoen aan belasting-, rapportage- en andere financiële vereisten en verplichtingen.
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Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juut & Co de volgende persoonsgegevens van u vragen:
1: Als u een mogelijke klant bent, uw contactgegevens en andere informatie die nodig is om aan uw
verzoek om informatie te voldoen.
2: Als u een klant bent, wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten of tijdens het ontvangen van
onze diensten: Voor kinderopvang kunnen benodigde persoonsgegevens zijn: persoonlijke en
zakelijke contactgegevens; identiteitsbewijzen zoals rijbewijs of identiteitskaart; gegevens van
kinderen of afhankelijke personen zoals naam, geboortedatum, geslacht, allergieën,
voedselbeperkingen, speciale behoeften, gezondheidsinformatie en contactgegevens voor
contactdoeleinden voor artsen en alternatieve verzorgers; en betalingsgegevens. Sociale mediagebruikersnaam en openbare opmerkingen/feedback op sociale media, zodat we kunnen reageren
op opmerkingen, vragen of feedback. Als u een overheidsbijdrage (toeslag) ontvangt, ontvangen we
mogelijk persoonsgegevens van de overheid over uw geschiktheid voor de financiering en andere
identificatie factoren. Overheidsinstellingen kunnen ons persoonsgegevens verstrekken ter
ondersteuning van hun wettelijke verplichtingen of onderzoeken.
Op onze website www.juutenco.nl gebruiken we cookies. De informatie die we verzamelen is: welke
webpagina’s u heeft bezocht, welke doorstuur- of exit pagina’s u heeft bezocht en verlaten, welk
platform type u heeft gebruikt en details zoals het aantal klikken dat wordt gedaan op een bepaalde
pagina. Ook maken we gebruik van commerciële cookies. Deze gebruiken we om advertenties van
ons bedrijf op andere websites te laten zien.
Uw persoonsgegevens worden door Juut & Co opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Juut & Co verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-

Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Gerechtvaardigd belang door klanten van Juut & Co toe te voegen aan lijst met abonnees.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juut & Co de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Juut & Co opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.
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Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of
geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Juut & Co verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte
contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via
koppeling op LinkedIn.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juut & Co de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Juut & Co opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers. Dit zijn alle
medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst voor Juut &
Co werken (ook heeft dit betrekking op flexkrachten, inhuurkrachten
en gedetacheerden), personen die werken op basis van een
overeenkomst van opdracht (ZZP-ers), vrijwilligers en stagiairs.
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Juut & Co verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
-

Uitvoeren van het sollicitatie- en selectieproces;
Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
Registreren en begeleiden van ziekteverzuim;
Onderhouden van contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de (arbeids)overeenkomst.
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Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juut & Co de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Kopie ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Juut & Co opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7
jaar.

Website Juutenco.nl
Door gebruik te maken van de juutenco.nl website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Juut
& Co 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.
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. Wij
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van de juutenco.nl site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met
ons opnemen, zie onderstaande contactgegevens.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres. Bij e-mail
communicatie met ons bewaren wij uw e-mailadres om uw vragen te beantwoorden en tevens ook
voor mogelijk contact via e-mail wanneer wij iets belangrijks of leuks te melden hebben en waarvan
wij onze klanten (en geïnteresseerden) op de hoogte wensen te stellen. Wat gebeurt er met uw emailadres en eventueel aanvullende persoonlijke gegevens? Deze informatie wordt gebruikt om later
met u contact op te nemen voor informatie en marketing doeleinden (dit gebeurt alleen als u daar
uitdrukkelijk vooraf toestemming voor heeft gegeven). Tevens wordt het ook gebruikt om u
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mededelingen te doen met betrekking tot uw eventuele afspraken. De informatie wordt alleen intern
gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens
die wij van hen bijhouden te laten corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst aan te passen,
gelieve u contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres.
Op deze site gebruiken we cookies. Wij kiezen ervoor om onze website bezoekers een
gebruiksvriendelijke website aan te bieden. Om dit te bereiken gebruikt deze website verschillende
soorten cookies. Wij gebruiken technische cookies om u onze website te laten zien en om de website
correct te laten functioneren. Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk om onze website goed te laten
functioneren. Ook gebruiken we analytische cookies. Hierdoor krijgen wij inzicht in hoe onze website
bezoekers de website gebruiken, alsmede geeft ons dit informatie om uit de zoeken wat wel en niet
werkt op de website. Tevens ook om de website te optimaliseren en te verbeteren.
De informatie die we verzamelen is: welke webpagina’s u heeft bezocht, welke doorstuur- of exit
pagina’s u heeft bezocht en verlaten, welk platform type u heeft gebruikt en details zoals het aantal
klikken dat wordt gedaan op een bepaalde pagina. Ook maken we gebruik van commerciële cookies.
Deze gebruiken we om advertenties van ons bedrijf op andere websites te laten zien.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid. Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het
beheer van de website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Juut & Co kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in deze site voorkomen. Ook kan Juut & Co niet
aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk
niet beschikbaar zijn van de website of de links naar de websites van derden.
We controleren periodiek of we aan dit privacybeleid voldoen. Wanneer u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk
is, voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:
-

De Belastingdienst voor het vaststellen van de aanspraak op kinderopvangtoeslag.
De accountant, voor controle van de administratie en daarop gebaseerde financiële
jaarstukken.
Leveranciers voor het verzorgen van de (financiële) administratie.
De GGD inspectie, in verband met het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Op basis
van overzichten (aantallen, leeftijd aanwezige kinderen, dagen en tijdstippen en groep
waarin opvang wordt geboden) wordt op locatie beoordeeld of de geboden opvang aan de
wettelijke vereisten voldoet.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in een
verwerkersovereenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
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waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking
te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige personen (jonger dan 16 jaar),
indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Juut & Co bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:
-

Alle personen die namens Juut & Co van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Tevens behouden we ons het recht voor om u hiervoor kosten in rekening
te brengen.
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Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
Juut & Co
Nijverheidsweg 7
7071 CH Ulft
Telefoon: 0315 – 231775
info@juutenco.nl
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