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Beste ouders, 

 

Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw 

uitdrukkelijke toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de 

persoonsgegevens doen. 

 

Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke 

gegevensverwerkingen. 

 

Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen. 

 

• Mogen er beeld- en geluidsopnames genomen worden van uw kind waarop hij/zij 

geïdentificeerd kan worden?  

o Ja  

o Nee 

• Indien ja, waarop mogen deze gepubliceerd worden? 

o Op onze gesloten facebookpagina 

o Via mail  

o Op onze website 

• Mag er beeldmateriaal gebruikt worden om de werking in Het Pippertje te 

verduidelijken of te verbeteren? 

o Ja 

o nee 

• Mogen adres-, mail- en telefoongegevens meegedeeld worden aan andere ouders? 

o Ja 

o Nee  

 

Handtekening ouder(s): 

 

 

 

 

 

 



 

Inlichtingenfiche  

 

De inlichtingenfiche bevat volgende gegevens: 

• Individuele gegevens van het kind; 

• Gegevens van de ouders; 

• Gegevens personen die we moeten contacteren indien ouders niet bereikbaar zijn; 

• Gegevens personen die uw kindje mogen ophalen; 

• Medische gegevens. 

 

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen 

(art. 9,lid 1 AVG), tenzij u het kinderdagverblijf hiervoor schriftelijk toestemming geeft (art. 

9,lid 2 AVG). U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op elk moment intrekken. U hebt 

ook het recht deze gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren. 

Het Pippertje zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling: 

• Adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties; 

• Uw kind te begeleiden in zijn ontwikkeling. 

Enkel de personen die rechtstreeks bij de verzorging/begeleiding van uw kind betrokken zijn 

kunnen deze gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk 

karakter van deze informatie te eerbiedigen. 

U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw kind mee te delen. Het Pippertje 

kan echter geen rekening houden met gegevens die haar onbekend zijn. 

De info wordt verwerkt zolang het nodig is om uw kind te verzorgen/begeleiden. 

 

 

Naam en voornaam van kind : 

………………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ stemt in met de verwerking van deze gegevens betreffende de gezondheid van 

haar/zijn dochter/zoon in het kader van de vermelde doelen. 

□ Wensen GEEN gegevens betreffende de gezondheid van hun kind mee te delen. 

 

Datum      Handtekening 

 

 


