
  
 

  

Privacy verklaring website UN1EK 
In deze privacy verklaring vertellen we hoe we persoonsgegevens verzamelen via onze website en wat we doen 
om uw persoonsgegevens en privacyrechten te beschermen. UN1EK verzamelt op verschillende manieren 
persoonsgegevens via de website: 
 

1. Bij het bezoeken van de website 
Wij gebruiken Google Analytics om de effectiviteit van onze website te meten. De data die Google 
Analytics van het verkeer op onze website verzamelt is anoniem en geeft een globaal beeld van de 
manier waarop onze website wordt bezocht en gebruikt. 

2. Bij het invullen van een formulier op de website, o.a. 

 Contactformulier 

 Aanvraag rondleiding 

 Klachtformulier 

 Aanmelding UN1EK Summer Surfcamp 

 Sollicitatieformulier 
Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dat betekent dat uw gegevens beveiligd worden 
verstuurd. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag of sollicitatie te laten verwerken door 
medewerkers van de betreffende afdeling of locatie.   

3. Bij het online aanmelden voor kinderopvang via ons plaatsingssysteem Kindplanner 
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Kindplanner. Dit betekent dat Kindplanner heeft 
aangetoond dat zij voldoen aan de wettelijke eisen van de AVG.  Medewerkers van de afdeling 
klantenservice van UN1EK en het management en de pedagogisch medewerkers van de locatie waar 
uw kind is geplaatst hebben toegang tot uw persoonsgegevens in Kindplanner. 

 

Verwerkingsregister, verwerkersovereenkomsten en privacy reglement 
In een verwerkingsregister hebben wij geregistreerd welke medewerkers in welke functie, vanuit welk recht 
toegang hebben tot persoonsgegevens van ouders, kinderen en medewerkers. Voor softwaresystemen van 
externe partners, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met de betreffende externe partij.  

UN1EK verkoopt geen persoonsgegevens een derden en draagt geen gegevens over zonder uw toestemming. 
Wij informeren onze klanten per e-mail over nieuws en actualiteiten bij UN1EK via een periodieke digitale 
nieuwsbrief (via Mailchimp). Indien u deze niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden. We zijn wettelijk 
verplicht om een aantal van uw gegevens aan andere organisaties door te geven. Zo moeten wij bijvoorbeeld 
aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel uren kinderopvang onze klanten afnemen ter controle van de 
Kinderopvangtoeslag. 

UN1EK heeft een privacybeleid en een privacyreglement. Wij hebben onze medewerkers geïnformeerd over 
wat zij wel en niet mogen en moeten doen vanuit de wettelijke eisen van de AVG. In geval van een datalek 
wordt dit gemeld bij de Data Protection Officer (DPO). Indien nodig wordt een datalek gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens en worden de getroffen personen in kennis gesteld.Uw rechten en eigendom van 
persoonsgegevens  

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van, rectificatie of wissen* van zijn 

persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht bezwaar te maken 

tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In ons privacyreglement is vermeld hoe u 

deze rechten binnen UN1EK kunt uitoefenen. 

 

*Voor het bewaren van een aantal persoonsgegevens bestaat een wettelijke termijn. 
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