Privacy- en cookieverklaring GO!
Kinderopvang
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 14 december 2020.
Stichting GO! (hierna: GO! Kinderopvang) biedt al 45 jaar professionele kinderopvang,
waarbij wij het plezier en de ontwikkeling van het kind centraal stellen. Door het bieden van
kinderopvang en via onze website (https://www.go-kinderopvang.nl) verwerken wij
persoonsgegevens. Uw privacy is voor GO! Kinderopvang van groot belang. Wij houden ons
dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit
betekent dat wij:
• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens
verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
• Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn
voor onze doeleinden.
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
mocht toestemming verplicht zijn.
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
persoonsgegevens voor ons verwerken.
• Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.
Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op
met GO! Kinderopvang. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en
cookieverklaring.
Grondslagen
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt met een juridische grondslag. GO!
Kinderopvang is verplicht om per doeleinde te vermelden welke grondslag wordt gebruikt
voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden:
• Toestemming: u heeft toestemming gegeven voor het verwerken van
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief.
• Uitvoering van een overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering
van een overeenkomst met u. Bijvoorbeeld voor het bieden van kinderopvang heeft
GO! Kinderopvang onder andere de contactgegevens en betaalgegevens nodig.
Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het bewaren en doorgeven van fiscale gegevens
aan de Belastingdienst.
• Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van GO! Kinderopvang of een derde. Bijvoorbeeld als
gegevens moeten worden verstrekt aan partners om de zorg, ontwikkeling en
veiligheid van het kind te waarborgen.
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Door gebruik te maken van onze dienstverlening en website verkrijgen wij verschillende
persoonsgegevens van u en uw kind. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij
van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden
bewaard.
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Vraag een rondleiding aan
Als u een kijkje wilt nemen op een vestiging, dan kunt u een rondleiding aanvragen door het
formulier voor rondleidingen in te vullen. Hiervoor verwerken wij de volgende
persoonsgegevens:
• Naam
• Naam kind
• (Verwachte) geboortedatum kind
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• School kind
• Vestiging buitenschoolse opvang waar u de rondleiding wilt
• Kinderdagverblijf waar u een rondleiding wilt
• Voorkeur dag en tijdstip rondleiding
Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw aanvraag voor een rondleiding in
behandeling te kunnen nemen. De juridische grondslag die wij hiervoor gebruiken is
uitvoering van een overeenkomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot en met de
rondleiding, of voor de duur van onze dienstverlening als u gebruik gaat maken van onze
kinderopvang. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn
(bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.
Uw kind aanmelden voor kinderopvang
Als u uw kind wilt aanmelden voor kinderopvang, dan kun u dit doen door het
aanmeldingsformulier in te vullen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Geboortedatum
• Burgerservicenummer
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adres
• IBAN
• Debiteurennummer (indien bekend)
• Naam kind
• (Verwachte) geboortedatum kind
• Burgerservicenummer kind
• Voor welke kinderopvang u uw kind wilt aanmelden
• Voorkeur kinderdagverblijf (indien van toepassing)
• Voorkeur peuterspeelzaal (indien van toepassing)
• School (indien van toepassing)
• Groep
• Voorkeur locatie (indien van toepassing)
• Op welke dagen u kinderopvang wilt
• Gewenste ingangsdatum
• Opmerkingen
Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw aanmelding voor kinderopvang in
behandeling te kunnen nemen. De juridische grondslag die wij hiervoor gebruiken is
uitvoering van een overeenkomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van
onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7
jaar.
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Het bieden van kinderopvang
Om kinderopvang te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens van u en uw kind. De
juridische grondslagen die wij hiervoor gebruiken is uitvoering van een overeenkomst of om
aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Sommige gegevens verwerken wij alleen met uw
toestemming, zoals foto’s van kinderen of medische gegevens. Denk bijvoorbeeld aan:
• Contactgegevens voor het onderhouden van contacten met de (toekomstige) klanten
over de opvang van hun kind(eren).
• Contactgegevens voor het toekennen van rechten tot het digitale ouderportaal
Konnect wanneer de klant tot afname kinderopvang wenst over te gaan.
• Gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging en begeleiding van het
kind.
• Bijhouden van bankgegevens in verband met facturatie.
• Financiële gegevens voor het aanvragen van subsidie/toeslagen.
• Gegevens over klanttevredenheid voor monitoren van klanttevredenheid.
• Foto’s kind(eren) voor de ouder(s) in het digitale ouderportaal.
• Kind gegevensformulier met daarop vermeld de bijzonderheden van het kind inzake
allergieën en/of andere door de klant verstrekte medische gegevens en
medicijntoediening.
• Gegevens kindverslag, met observaties tijdens de opvangperiode over de
ontwikkeling van het kind.
• Verslag ouder gesprek.
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van onze dienstverlening. Sommige
gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de
fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.
GO! Pro en GO! have FUN
Met GO! Pro dagen wij hoogbegaafde kinderen van 2-13 jaar uit met passende activiteiten.
Daarnaast bieden wij GO! have FUN aan voor activiteiten in de vakantie. De juridische
grondslag die wij gebruiken voor deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van onze dienstverlening. Sommige
gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de
fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.
Instapje
Met het programma Instapje helpen wij kinderen van 1 en 2 jaar die minder kansen hebben
te stimuleren in hun ontwikkeling. Als ouder kunt u zich hiervoor opgeven. Hiervoor
verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Naam instantie (indien van toepassing)
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Naam kind
• Geboortedatum kind
• Gezinssamenstelling
• Leeftijd overige kinderen
• Nationaliteit
• Opleidingsniveau ouder
• VVE indicatie
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•

Motivatie aanmelding

De juridische grondslag die wij gebruiken voor deze verwerking is uitvoering van een
overeenkomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van onze dienstverlening.
Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld
vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.
Zwangerschapsbox
Als u zwanger bent kunt u onze GO! Kinderopvang Zwangerschapsbox met leuke attenties
en cadeautjes aanvragen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Adres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Verwachte geboortedatum
Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw aanvraag voor een zwangerschapsbox in
behandeling te kunnen nemen. De juridische grondslag die wij gebruiken voor deze
verwerking is uitvoering van een overeenkomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat
de Zwangerschapsbox is geleverd. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe
wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale
bewaartermijn is 7 jaar.
Aanmelden gastouder
U kunt zich aanmelden als nieuwe gastouder. Als gastouder kunt u uw werk en zorg voor uw
eigen kinderen combineren door opvang te bieden in uw eigen woning. Hiervoor verweken
wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Geslacht
• Geboortedatum
• BSN
• Registratienummer Landelijk Register
• Adres
• Telefoonnummer
• Mobiel
• E-mailadres
• Beschikbaar vanaf
• Beschikbaar op
• Opmerkingen
Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw aanmelding als gastouder in behandeling te
kunnen nemen. De juridische grondslag die wij gebruiken voor deze verwerking is uitvoering
van een overeenkomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur dat u gastouder
bent. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn
(bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.
Ouderraad
Wij hebben een ouderraad waarmee de zeggenschap van ouders is geregeld. De ouderraad
brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Om de ouderraad te kunnen samenstellen
verwerken wij persoonsgegevens van de ouderraadleden.
De juridische grondslag die wij gebruiken voor deze verwerking is uitvoering van een
overeenkomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als de ouder in de ouderraad zit.
We kunnen persoonsgegevens in adviezen bewaren zo lang deze adviezen relevant zijn.
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Contact
Wanneer u een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier
contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Hiervoor
verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht
De juridische grondslag die wij gebruiken voor deze verwerking is uitvoering van een
overeenkomst. We bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot
maximaal 12 maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er
zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld. Wij kunnen uw
gegevens langer bewaren als u klant wordt bij ons.
Nieuwsbrief
Wij versturen maandelijks een digitale nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden. Dit doen
we alleen met uw toestemming. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie
over onze producten en diensten. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres
De juridische grondslag die wij gebruiken voor deze verwerking is toestemming. Wij bewaren
uw persoonsgegevens totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kunt u
zich afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Solliciteren
Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd?
Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen
nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.
Hiervoor verwerken wij sollicitatiegegevens zoals uw CV en motivatie. De juridische
grondslag die wij gebruiken voor deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst of
toestemming als wij de persoonsgegevens langer bewaren.
Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij
bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie
binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen
aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer
bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.
Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in u personeelsdossier
zolang dit noodzakelijk is.
Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit
is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons
imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij
zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit
uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te
verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De
resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben,
dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.
Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?
GO! Kinderopvang deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de
huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan
derde partijen verstrekken, omdat:
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•
•
•
•
•

wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
u hier toestemming voor geeft;
wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden
van een misdrijf).

De soorten partijen aan wie GO! Kinderopvang persoonsgegevens verstrekt zijn:
• IT-leveranciers en -dienstverleners
• De Belastingdienst
• Partners om de zorg, de ontwikkeling en de veiligheid van het kind te waarborgen
• Gemeenten
• Scholen
• Accountant
• Partners buitenschoolse activiteiten en vakantieprogramma
• Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders
GO! Kinderopvang vindt het belangrijk een veilige en vertrouwde omgeving aan kinderen te
bieden waar de ontwikkeling van een kind een belangrijk onderdeel is. Daarom is er
regelmatig overleg en afstemming met de klant waarbij informatie over het kind tijdens de
opvang wordt uitgewisseld. GO! Kinderopvang wisselt ook vanwege de uitoefening van haar
taken persoonsgegevens uit met derden zoals de Belastingdienst, GGD, Jeugd- en
Gezondheidszorg, gemeente, scholen, accountant, etc. Uitwisseling gebeurt met de
volgende juridische grondslagen:
Toestemming:
• In het belang van het kind kan het nodig zijn om informatie, naast ouders ook uit te
wisselen met partners om de zorg, de ontwikkeling en de veiligheid van het kind te
waarborgen. Indien dit het geval is informeert GO! Kinderopvang u uiteraard hierover.
Uitvoering van een overeenkomst:
• Partners buitenschoolse activiteiten en vakantieprogramma, kind registratiesysteem,
peutermonitor, onderwijsmonitor. Daarbij lettend op het doel waarvoor de gegevens
zijn verzameld en de betrokkene(n) redelijkerwijs kan weten dat er verstrekking
plaatsvindt.
Wettelijke verplichting:
• Belastingdienst Toeslagen voor de Kinderopvangtoeslag (naam, adres, BSN kind en
betalende ouder, genoten opvang).
• GGD in het kader van de controlerende taak van de GGD worden binnen de Wet
Kinderopvang gegevens van het kind (naam, geboortedatum) doorgegeven.
Voor de uitvoering van een overeenkomst:
• Partners buitenschoolse activiteiten en vakantieprogramma, kind registratiesysteem,
peutermonitor, onderwijsmonitor. Daarbij lettend op het doel waarvoor de gegevens
zijn verzameld en de betrokkene(n) redelijkerwijs kan weten dat er verstrekking
plaatsvindt.
Gerechtvaardigd belang:
• In het belang van het kind kan het nodig zijn om informatie, naast ouders ook uit te
wisselen met partners om de zorg, de ontwikkeling en de veiligheid van het kind te
waarborgen, zonder dat de ouders op de hoogte zijn van de verstrekking van
persoonsgegevens.
Afspraken met derde partijen
Met derde partijen waar GO! Kinderopvang persoonsgegevens aan verstrekt hebben wij
waar wettelijk gezien nodig, een verwerkersovereenkomst of data-uitwisselovereenkomst

Privacy- en cookieverklaring – GO! Kinderopvang – versie februari 2021

gesloten. In een dergelijke overeenkomst spreken wij met de partijen af wat zij met uw
gegevens mogen doen en dat zij uw gegevens adequaat moeten beveiligen.
Het kan voorkomen dat de bedrijven of instellingen waaraan we u persoonsgegevens
doorgeven, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn. Wij zorgen
ervoor dat wij uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan bedrijven of instellingen buiten
de EER als er een passend beschermingsniveau is. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een
modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de
omgang met persoonsgegevens.
We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met
implicaties voor het doorgeven van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten.
Momenteel wachten we op een oplossing van het Europees comité voor gegeven
bescherming (EDPB). Als er een passende oplossing is, zullen we u hierover informeren via
deze privacy- en cookieverklaring. Hebt u vragen over de verwerking van uw
persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyen cookieverklaring.
Worden uw persoonsgegevens beveiligd?
GO! neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te
verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of
verstrekking van de persoonsgegevens).
Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de
social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen
binnen het netwerk. Ook zal u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De
buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social
medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met u
persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:
•
•

Facebook (privacyverklaring)
Twitter (privacyverklaring)

Cookies
Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn
kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen
worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van
de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.
Cookie; Entiteit; waarborgen

Soort

Doel

Bewaartermijn

Google Tag Manager

Function
eel

Cookies van Google Tag Manager
maken het mogelijk om scripts van
andere cookies in te laden. Google
Tag Manager is puur functioneel en
wordt niet gebruikt voor het
verzamelen van persoonsgegevens.

Sessie

Google LLC, Amerika
Privacyverklaring
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Google Analytics
Google LLC, Amerika

Analytis
ch

Privacyverklaring

Typekit by Adobe
Adobe Inc., Amerika
PrivacyShield
Privacyverklaring

Function
eel

Deze cookies worden geplaatst om
inzicht
te
verkrijgen
in
het
bezoekersgedrag en om aan de hand
hiervan de gebruikerservaring te
verbeteren. We hebben deze cookies
privacyvriendelijk
ingesteld.
Dat
betekent dat we:
- een verwerkersovereenkomst met
Google hebben gesloten;
- Google alleen gemaskeerde IPadressen geven;
- verder geen gegevens delen met
Google; en
- we geen gebruik maken van
andere Google diensten in
combinatie met analytics.
Wij maken gebruikt van lettertypen
van Adobe Typekit. Dit zijn
programma’s om de lettertypes van
de website aan te kunnen passen en
in te laden. Om deze lettertypes te
laten zien, plaatst onze website
cookie(s) van Adobe.

Maximaal 2 jaar

Sessie

In- en uitschakelen van cookies
In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd
wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw
browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.
Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is
ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum
verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de
houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Welke privacyrechten hebt u?
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• Recht op inzage: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in
te zien.
• Recht op rectificatie: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u
verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens en tegen direct marketing.
• Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
• Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven
om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment
intrekken.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft
u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen
naar een derde partij.
• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken
om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.
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Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op
om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens
toebehoren.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de
complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de
hoogte stellen.
Indien u één van u rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via privacy@gokinderopvang.nl.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en
cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en
cookieverklaring voor de meest actuele informatie.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kun u
altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Stichting GO!
De Schans 19 9
8231 KM, Lelystad
E-mailadres:
Telefoonnummer:
KvK-nummer:

privacy@go-kinderopvang.nl
0320 294 900
41246418
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