Privacyverklaring KidzKootz
KidzKootz hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.
Daarom deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin
van de AVG, is KidzKootz, Marian Kleinsmit, gevestigd te Zevenaar, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 63063514.

Persoonsgegevens
De gegevens die KidzKootz van u nodig heeft om de hulpverlening op te kunnen
starten en uit te kunnen voeren:
•Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, BSN-nummer) en contactgegevens
(adres, telefoonnummers van ouder(s)/verzorger(s)): De persoonsgegevens en
contactgegevens zijn nodig om uw kind formeel aan te melden en de hulpverlening
mogelijk te vergoeden. Wanneer deze gegevens er niet zijn, is het niet mogelijk om
met hulpverlening te starten.
•
Naam van de school: De naam van de school wordt gevraagd, omdat het
soms noodzakelijk is om contact te leggen met de school van uw kind. (natuurlijk
met toestemming van u)
•
Gegevens rondom (ouderlijk) gezag:
De gegevens rondom ouderlijk gezag zijn noodzakelijk, omdat het gezag aangeeft
wie er zeggenschap heeft over een kind tot 18 jaar. Degene die het gezag heeft, is
wettelijk vertegenwoordiger. Dit wil zeggen dat hij/zij de belangrijke beslissingen in
de opvoeding neemt, zoals wel of geen begeleiding of behandeling. Voor de start
van een traject bij KidzKootz is er toestemming van beide gezaghebbende ouders
noodzakelijk. Wanneer één van beide ouders geen gezag meer heeft, zijn wij
verplicht hierover officiële documenten te ontvangen (door u op te vragen uit het
Centraal Gezagsregister).
Alle bovenstaande gegevens worden aan u gevraagd middels een intakeformulier
welke onderdeel is van het behandelplan. De gegevens worden in een digitaal
document vastgelegd, welke beveiligd is volgens de laatste wet- en regelgeving. De
gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u hiervoor toestemming verleend.
Daarnaast werkt KidzKootz volgens de beroepscode voor de Jeugd- &
gezinsprofessional (BPSW) waarbinnen een geheimhoudingsplicht geldt.

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal KidzKootz over
meer gegevens beschikken dan enkel uw contactgegevens. KidzKootz zal deze
gegevens gebruiken enkel in het kader van de met uw overeengekomen
dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig
worden geacht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden
gedeeld, waarbij deze toestemming ook altijd weer ingetrokken kan worden.

Beveiliging
KidzKootz zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van uw
persoonsgegevens kan gebruikt gemaakt worden van een of meerdere verwerkers.
Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit
KidzKootz alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de
daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de
EU
worden
verwerkt.
Als
verwerkingsverantwoordelijke
blijft
KidzKootz
verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een
deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Zonder uw toestemming deelt KidzKootz uw gegevens niet met andere partijen,
tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een
gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
KidzKootz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van
de verwerking. Wel wordt KidzKootz gehouden aan wettelijke en fiscale
verplichtingen. Zo wordt KidzKootz verplicht door de Belastingdienst uw
factuurgegevens voor de duur van 7 jaar te bewaren. Overeenkomsten binnen de
Jeugdwet dienen 15 jaar bewaard te blijven.
Persoonsgegevens, zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de met uw
overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na
afronding van de dienst bewaard en daarna verwijderd/vernietigd.

Rechten betrokkene
KidzKootz respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de
AVG aan uw toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het
recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u altijd even met
KidzKootz bellen (06-22132214) of mailen (info@kidzkootz.nl).

