
 
 
PRIVACYVERKLARING 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om 
jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en 
vastleggen als je onze website gebruikt en/of je aanmeldt en/of je inschrijft bij Peuterstapjes en waarom we deze 
gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag 
verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Peuterstapjes. Door diensten van 
Peuterstapjes af te nemen en/of door de website van Peuterstapjes te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met 
deze Privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Peuterstapjes, Fagotlaan 72, 3438CH Nieuwegein. Tineke Friesen is de Functionaris Gegevensbescherming van 
Peuterstapjes en zij is te bereiken via info@peuterstapjes.nl/ 06-10248957. 
 
Persoonsgegevens 
Peuterstapjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • 
Voor- en achternaam • Geslacht • Geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer(s) • E-mailadres • 
Bankrekeningnummer • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, 
telefonisch verkeer en het invullen van het aanmeld- of inschrijfformulier. 
 
Doeleinden 
Peuterstapjes legt gegevens vast om:  
- lessen in rekening te kunnen brengen en de administratie te ordenen 
- betalingen te kunnen verwerken 
- met je te kunnen communiceren  
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven 
in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. 
 
Bewaartermijn 
Peuterstapjes bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je 
gegevens worden verzameld.  
 
Cookies 
Peuterstapjes gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee 
onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 
browser verwijderen. 
 
Gegevens delen met derden 
Peuterstapjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Peuterstapjes blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. Peuterstapjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 
je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op via info@peuterstapjes.nl.  


