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Binnen Gastouderbureau Bambini a Casa worden onderstaande persoonsgegevens en 

bijzondere persoonsgegevens verwerkt.  

Gastouder: naam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mail adressen, 

BSN, geboortedatum, IBAN nummer, jaaropgave, VOG, EHBO, 

diploma’s, LRKP nummers, opvangtarief, werkdagen, kopie ID 

bewijs 

Thuiswonende kinderen gastouder: naam, geboortedatum, VOG 

Vraagouders: naam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mail adressen, 

BSN, IBAN nummer, jaaropgave 

Opvangkinderen: naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN, 

geboortedatum, eventuele medische gegevens indien van 

belang voor de gastouder (denk hierbij aan allergie en/of 

medicijngebruik). Deze gegevens worden verwerkt in het 

medicijnprotocol. 

 

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

1. Het maken van overeenkomsten tussen gastouder, vraagouder en Gastouderbureau 

Bambini a Casa 

2. Het invullen van een Inschrijfformulier gastouder en vraagouder 

3. Het versturen van onze nieuwsbrief 

4. Het versturen van de gegevens met kopie ID naar de gemeente voor inschrijving LRK 

5. Het maken van jaaropgaves 

6. Het onderhouden van contact per mail of telefoon 

7. Het verrichten en ontvangen van betalingen  

8. Het maken van facturen 

9. Het gebruiken van eventuele medische gegevens om een geschikte gastouder te vinden 

voor het opvangkind  (inschrijfformulier) 

De persoonsgegevens worden door de gastouders en vraagouders verstrekt. Op onze 

overeenkomsten kunnen de gastouders en vraagouders Gastouderbureau Bambini a Casa 

toestemming geven, hun persoonsgegevens te verwerken. Ook kunnen zij op de 

overeenkomsten aangeven de nieuwsbrief wel of niet te willen ontvangen. Mocht dit wijzigen 

dan kan men d.m.v. een mail naar info@bambiniacasa.nl zich uit laten schrijven voor de 

nieuwsbrief. Ook verwijzen wij in de overeenkomsten naar onze privacyverklaring welke te 

vinden is op onze website. Het maken van foto’s tijdens de opvang en het verspreiden hiervan, 

wordt ook in de overeenkomst vastgelegd.  

Op kantoor aan de Deken van Oppensingel 61a in Venlo, worden alle persoonsgegevens 

opgeslagen in een afsluitbare archiefkast en ladekast. In ons computersysteem worden deze 

gegevens ook opgeslagen op de H-schijf. Deze schijf is alleen toegankelijk vanuit de computers 

op kantoor zodat alleen de medewerkers van Bambini a Casa deze persoonsgegevens kunnen 

inzien. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt in het softwareprogramma Rosa, dit is een 

softwareprogramma voor de kinderopvang. Elke medewerker heeft een eigen wachtwoord om 

in te loggen. Na sluitingstijd zal degene die als laatste het kantoor verlaat, de archiefkast en de 

ladekast met daarin de persoonsgegevens afsluiten met de sleutel. De sleutels worden uit het 

zicht bewaard.  
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