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Register van verwerkingsactiviteiten 

Door middel van dit register van verwerkingsactiviteiten laat ik zien dat ik 
voldoe aan de verantwoordingsplicht die wordt gesteld vanuit de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). Hiermee lever ik een bijdrage aan 
de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.  

 

Naam en contactgegevens  

Gastouderopvang 

Naam gastouder :           

Adres   :           

Woonplaats  :           

LRK-nummer :           

Vastlegging gegevens 

Voor de uitvoering van de Wet op de Kinderopvang werk ik samen met 
gastouderbureau de Bengel, gevestigd te Markelo. Samen verwerken wij de 

gegevens van ouders die kinderopvang afnemen bij mij.  

 

Doel 

Ouders sluiten een contract af met mij voor het afnemen van erkende 
kinderopvang. Hierdoor hebben de ouders (onder voorwaarden) recht op 

kinderopvangtoeslag.  

 

Persoonsgegevens 

Zoals die op het contract staan en de wet op de Kinderopvang deze 
voorschrijft. Denk aan naam, adres, woonplaats, geboortedatum, 
banknummer, telefoonnummer, emailadres, ingangsdatum en aantal 

uren/dagdelen. Daar waar medische gegevens van kinderen worden vastgelegd 
is dit noodzakelijk om het kind de juiste zorg te bieden. 

 

Doorgeven van de gegevens 

Deze gegevens deel ik niet met derden. Tenzij dit vanuit de wet verplicht is en 
mocht er een reden zijn om gegevens wel te delen. Denk hierbij, maar niet 
uitsluitend, aan een stagiaire. Dan heb ik met deze derde hierover afspraken 

gemaakt die voldoen aan de AVG. 

 

Bewaren gegevens 

Gegevens van ouders worden door mij niet langer bewaard dan wettelijk 

noodzakelijk is. 
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Genomen maatregelen 

Om gegevens te beschermen heb ik de volgende maatregelen genomen: 

o De contracten zijn opgeborgen in        
 

o Ik heb toestemming van ouders voor: 
o Het plaatsen van foto’s/video’s op website/social media 

o Anders, namelijk:        

o Anders, namelijk:        

o Mijn computer/laptop/tablet is beveiligd met een wachtwoord 
 

o Anders, namelijk:        _____ 
 

o Anders, namelijk:        _____ 

 

o Anders, namelijk:        _____ 

 

o Anders, namelijk:        _____ 

 

 

Plaats   :           

Datum  :           

Naam gastouder:      

__________________________   

Handtekening:      

__________________________   

 


