Privacyverklaring voor medewerkers
Deze privacyverklaring is van toepassing op Greatkidzz, Smartkidzz en Topkidzz
handelend onder de naam kinderopvang Allkidsz.
Dag in dag uit organiseren we met z’n allen liefdevolle en inspirerende kinderopvang
voor kind(eren). Om ervoor te zorgen dat je bij Allkidsz kunt werken en dat je jouw werk
goed kunt uitvoeren, gebeurt er ook het een en ander achter de schermen.
Personeelszaken zorgt er bijvoorbeeld voor dat je contract in orde is, dat je jouw salaris
elke maand ontvangt en dat je de juiste begeleiding krijgt wanneer je ziek bent.
Je leidinggevende begeleidt je in je ontwikkeling en maakt je rooster. Personeelszaken
zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van alle voor jou relevante ontwikkelingen binnen
Allkidsz. Om deze zaken goed voor je te kunnen regelen, hebben we informatie van je
nodig. Wat we precies met je gegevens doen, vertellen we je graag in deze
privacyverklaring. Werk je bij Allkidsz? Dan gaan we ervanuit dat je kennis hebt
genomen van en akkoord bent met deze privacyverklaring.
Dit moet je van ons weten


We verzamelen gegevens om ervoor te zorgen dat je bij Allkidsz kunt werken en
dat je jouw werk goed kunt uitvoeren.



We zijn altijd helder en transparant over de gegevens die we van je verzamelen
en waarom we dit doen.



We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en doen er alles aan om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

•

We wisselen je gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is,
bijvoorbeeld met Dyflexis om de roosters en je verlof uren te registreren.

•

De persoonsgegevens bewaren wij in flexkids.

•

We verkopen je gegevens niet aan derden.

•

We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom via
info@allkidsz.nl laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw
gegevens in te zien, te rectificeren, over te dragen aan jou zelf of een andere
partij of niet meer door ons te laten verwerken. Wij reageren binnen de wettelijke
termijn van 4 weken op je verzoek en vragen je om je te legitimeren.

•

De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze bewaren, is volgens de
Europese wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verzamelen we en waar bewaren we ze?
Als je bij Allkidsz solliciteert, vragen we een aantal gegevens van je zodat wij de
juiste kandidaat/kandidaten kunnen selecteren. Het gaat om:
•

Voor- en achternaam

•

Geboortedatum

•

Geboorteplaats

•

Adresgegevens

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres

•

Opleidingsniveau

•

Curriculum Vitae

•

Je motivatie om bij Allkidsz te willen werken

Als je komt werken bij Allkidsz verzamelen we een aantal gegevens die ons in staat
stellen om een arbeidsovereenkomst met je aan te gaan, met jou en (toekomstige)
klanten te communiceren en de administratie en uitbetaling van je salaris te
kunnen regelen. Het gaat om:
•

Voor- en achternaam

•

Geslacht

•

Geboortedatum

•

Burgerlijke staat

•

Adresgegevens

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres

•

Ibannummer

•

Foto’s

•

Overige persoonsgegevens die je zelf actief aan ons verstrekt via
correspondentie en telefonisch

En ook deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
•

Burgerservicenummer

•

Salarisgegevens

•

Kopie paspoort met pasfoto

•

VOG

•

Opleidingsniveau en kwalificerende diploma’s

•

Kopie rijbewijs, indien dit noodzakelijk is voor het werk

Deze gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server en die van Flexkids.
Voor het verwerken van alle gegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we
actief toestemming aan de ouder.
Met je leidinggevende heb je verschillende beoordelings- en/of ontwikkelingsgesprekken
die worden vastgelegd in je personeelsdossier. Deze gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde servers van Allkidsz.
Hoe lang bewaren we je gegevens?
Allkidsz bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk.
•

Alle gegevens van je sollicitatie bewaren we tot 1 jaar na je sollicitatie.

•

Alle gegevens in je personeelsdossier bewaren we tot 7 jaar na het einde van je

•

dienstverband.

•

Beeldmateriaal van jou bewaren we per jaar, met een maximum van 3 jaar.

Wanneer delen we je gegevens met een derde partij?
We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en wisselen je gegevens alleen uit met een
derde partij als dit noodzakelijk is:
•

Voor onze salarisverwerking werken we samen met IAS administratie.

•

Voor onze personeelsplanning gebruiken we het softwarepakket van Flexkids en
Dyflexis.

•

Via Dyflexis is het rooster inzichtelijk en via Intranet zijn persoonsgegevens
opgeslagen die van belang zijn voor de inspectie.

•

Bij Nationale Nederlanden worden de ziekmeldingen verzameld.

•

We zijn wettelijk verplicht om je gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst
(voor de continue screening), met de GGD (voor inspectiedoeleinden) en wanneer
noodzakelijk met het UWV en bedrijfsarts.

Met IAS administratie, Flexkids en Stiply hebben we de afspraken over
gegevensuitwisseling vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. Allkidsz blijft
verantwoordelijk voor de verwerking.

Verantwoordelijk voor deze privacyverklaring
Kinderopvang Allkidsz, alle besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Allkidsz
P. Hans Frankfurthersingel 36
1060 TN Amsterdam
Verandert er iets in de manier waarop we met je gegevens omgaan? Dan passen we deze
privacyverklaring aan. Op www.allkidsz.nl vind je altijd de meest recente versie.
Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring, het idee hebben dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of van mening zijn dat wij niet zorgvuldig omgaan met je
persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@allkidsz.nl of 020-6103270.
Wanneer je desondanks niet tevreden bent over hoe Allkidsz omgaat met jouw privacy
kan je contact opnemen met de privacyautoriteit.

