Privacyverklaring Mikz kinderopvang – november 2018
Uitgangspunt
Mikz kinderopvang gaat zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en
namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens. Ook met gegevens
die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig
om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Mikz Kinderopvang kan persoonsgegevens van jou (en je kind) verwerken, doordat je
gebruik maakt van de diensten van Mikz kinderopvang, en/of omdat je deze zelf bij het
invullen van een formulier op onze website verstrekt.
Mikz kinderopvang kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-naam- en adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres
-bankrekeningnummer/IBAN
-nationaliteit
-burgerlijke staat
-opleiding
-BSN
-geboortedatum
Waarom Mikz kinderopvang gegevens nodig heeft
Mikz Kinderopvang verwerkt je persoonsgegevens om je telefonisch en/of schriftelijk (per
e-mail en/of per post) te kunnen benaderen in verband met de tussen jou en Mikz
Kinderopvang te sluiten of gesloten overeenkomst met betrekking tot de opvang van je
kind. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig om uit deze overeenkomst volgende
handelingen te kunnen verrichten, bijvoorbeeld factureren en automatische incasso’s
innen (wanneer je die verstrekt), maar ook om te kunnen voldoen aan wettelijke
(registratie)verplichtingen.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
Mikz Kinderopvang bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een groot deel
worden de termijnen bepaald door wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld vanuit de
Belastingdienst in verband met de Kinderopvangtoeslag.
Delen van gegevens
Mikz Kinderopvang verstrekt je gegevens alléén aan derden om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen of indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. In
het laatste geval zal er altijd sprake zijn van (verwerkers)overeenkomsten met de
betreffende partijen, waarin zorgvuldig is vastgelegd hoe de privacy van jouw
persoonsgegevens maximaal is gewaarborgd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
klant@mikz.nl . Mikz Kinderopvang zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier
weken, op je verzoek reageren. Verwijderen is alleen mogelijk wanneer de gegevens niet
meer relevant zijn.
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Beveiliging
Mikz Kinderopvang neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle databases die Mikz gebruikt zijn beveiligd
met wachtwoorden en alleen toegankelijk voor de Mikz-medewerkers voor wie toegang
tot de betreffende database noodzakelijk is om hun werkzaamheden uit te kunnen
voeren.
De website van Mikz Kinderopvang, www.mikz.nl, maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL Certificaat om te borgen dat je daarop ingevoerde persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen. De cookies waarvan op de website gebruik gemaakt wordt zijn
noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. De website van Mikz
Kinderopvang bevat geen “track&trace”-cookies van derde partijen zoals adverteerders of
Facebook.
Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn
van misbruik, of wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van door Mikz
Kinderopvang verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
Contactgegevens:
Mikz Kinderopvang B.V.
Postadres:
Postbus 200, 5140 AE Waalwijk
Kantooradres:
Dodenauweg 2, 5171 NG Kaatsheuvel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17226838
Telefoon (ma-vr 8.30-17.00 uur): 0416-369660
E-mailadres: klant@mikz.nl

Deze privacyverklaring is gebaseerd op de huidige stand van zaken. Mochten updates
van programma’s, nieuwe inzichten, wijzigingen in onze manier van werken of in wet- en
regelgeving daartoe aanleiding geven dan zal deze privacyverklaring worden bijgewerkt.
De datering van de versie is steeds linksonder op elke pagina te vinden.
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