Privacy bij Stg KOOG

Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in; de AVG. Dat is een wet waarbij
privacy voor iedereen in Europa op gelijke wijze geregeld is. Stg KOOG merkt
hier ook wat van. Er komt namelijk meer en strenger toezicht en de regelgeving
wordt aangepast aan de wereld waarin we vandaag de dag leven. Zo wordt er
meer gebruik gemaakt van (sociale) media en zijn we daardoor meer en overal ter
wereld zichtbaar.
De nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) houdt voor
Stg KOOG in dat zij zorgvuldig om dienen te gaan met het verwerken van
privacygevoelige gegevens. Dat deden we uiteraard al, maar we zien ons
genoodzaakt om dit n.a.v. deze wet verder aan te scherpen. De gevolgen hiervan
gaat u in de toekomst ook ondervinden. Zo mogen we bijvoorbeeld geen
contactgegevens van andere ouders meer verspreiden; ouders zijn hier zelf
verantwoordelijk voor. Het uitgangspunt van de wet is dat we steeds alleen de
gegevens mogen gebruiken die we op dat moment echt nodig hebben.

Bij Stg KOOG gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. De gegevens die
over de kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor de ontwikkeling van onze kinderen, en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor
onze stichting de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste
gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving). Daarnaast registreren
pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel van onze stichting gegevens over
de ontwikkelingen en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een kind, zoals medische
gegevens (denk aan dyslexie allergieën).
De kind gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem The
Nanny/Konnect. De ontwikkeling van de kinderen wordt vastgelegd in het KIJK
registratie systeem. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt
tot pedagogisch medewerkers, leidinggevenden en directeur van onze stichting.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die
zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de stichting, mag u vragen die specifieke
gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u
contact opnemen met de leidinggevenden, of met de directeur.

Als er kind gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar
vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die
informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn in het kader van meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van kinderen op de website van de
stichting, in de nieuwsbrief, foto’s op de postbakken, voedingsschema’s en
verjaardagslinger op de groep, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen
altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in
te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de
foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor
vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leidinggevenden of
bij de directeur. Stg KOOG is niet verantwoordelijk voor informatie die geplaatst wordt
op persoonlijke pagina’s of digitale media van betrokkenen bij Stg KOOG, maar verzoekt
ouders, kinderen en medewerkers uitdrukkelijk geen media en uitspraken van anderen te
plaatsen, ook al betreft het mede-groepsgenoten. Ouders stellen hier niet
vanzelfsprekend prijs op en moeten in staat zijn zoveel als mogelijk te bepalen wat
zichtbaar is van zichzelf en hun kinderen op het internet.
De privacy-bepalingen die van kracht zijn bij Stg KOOG zijn vastgelegd en kunt u vinden
op onze website onder privacyverklaring.

Indien u akkoord gaat met het privacyreglement verzoeken wij u met klem dit aan
ons kenbaar te maken per email.

