
  ‘Privacy bij Bso Natuurlijk: 

 

 Naast de algemene voorwaarden van Bso Natuurlijk is ook het privacy- beleid 

 in kaart gezet voor ouders/ verzorgers die gebruik maken van buitenschoolse 

 opvang bij Bso Natuurlijk. 

 Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven, organisaties en verenigingen veel zorgvuldiger 

 met persoonsgegevens omgaan. Dit staat in de Algemene Verordening 

 Gegevensbescherming, nieuwe EU privacy- regels, afkorting voor AVG. 

 Alleen gegevens die van belang zijn voor goede verantwoorde opvang of 

 die vereist worden door instanties, worden in overleg met de ouders/ verzorgers 

 door ons geregistreerd en eventueel doorgegeven. 

 

Persoonsgegevens van ouders/ verzorgers worden bij Bso Natuurlijk gebruikt ten behoeve 

van de doelstellingen: 

- Administratieve doeleinden( factuur, mededelingen en nieuwsbrieven). 

- Communicatie. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Bso Natuurlijk de volgende persoonsgegevens 

van u vragen: 

- Voornaam 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- geslacht 

- Geboortedatum 

- Adres en woonplaats 

- E- mailadres/ telefoonnummers 

Uw persoonsgegevens worden door Bso Natuurlijk opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerkingen: 

- Gedurende de looptijd van het contract bij Bso Natuurlijk en daarna 



alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden: 

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij aan derde partijen indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van doeleinden ten behoeve van buitenschoolse opvang 

Bso Natuurlijk. 

Met deze partijen maken wij hier de nodige afspraken om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens 

niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 ( voorbeeld: GGD vraagt gegevens van voorzitter van de oudercommissie 

op ten behoeve van de vragenlijst, Bso Natuurlijk overlegd of de oudercommissie akkoord 

gaat deze gegevens te verstrekken aan de GGD). 

 

Gebruik van mobiele telefoonnummers gekoppeld aan whatsapp staan los als  

contacten opgeslagen , dus niet bij elkaar als groep. 

Bewaartermijn: 

- Bso Natuurlijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

             waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging en geheimhouding: 

- Alle personen die namens Bso Natuurlijk van uw gegevens kennis kunnen 

             nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

- Alle betrokkenen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


