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Gasthuis Mari, gevestigd aan Erasmuslaan 177 te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Gasthuis Mari
M. E. Strijker- Borsje
Erasmuslaan 177
8024 DA Zwolle
0637271638
info@gasthuismari.nl
Bescherming persoonsgegevens
Gasthuis Mari neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij houdt Gasthuis Mari zich aan de actuele wetgeving
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met Gasthuis Mari via info@gasthuismari.nl
Persoonsgegevens worden verwerkt
Gasthuis Mari verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van mijn diensten en/of
omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adres*
– Telefoonnummer
– E-mailadres*
– BSN nummer*
– Geboorte datum kind*
– Medische gegevens van kind*
* Deze gegevens zijn bekend wanneer kind definitief is ingeschreven bij Gasthuis Mari en is ten
behoeve van de diensten die Gasthuis Mari levert.
Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
Gasthuis Mari verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
– Data die nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
– Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
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Hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden
Gasthuis Mari bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op
bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet
kinderopvang.
Wanneer er een contact formulier wordt ingevuld op de website en dit leid niet tot een
samenwerking, worden deze gegevens na een maand verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Gasthuis Mari verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer, mobiele
telefoon of tablet wordt gestuurd. Zowel Gasthuis Mari als andere partijen kunnen cookies plaatsen.
Cookies vergroten uw gebruikservaring op een website. Zo hoeft u niet elke keer dezelfde
informatie in te voeren en leert de website eigenaar welke pagina's wel of niet worden bezocht.
Bij het bezoeken van de website van Gasthuis Mari kunnen de volgende cookies worden gebruikt:
Functionele cookies. Zogenaade "functionele cookies" hebben een functionele rol binnen een
website en kan Gasthuis Mari gebruiken om uw surfgemak te vergroten.
Analytische cookies. Om te bepalen welke onderdelen van de website interessant zijn voor
bezoekers en om webpagina's te optimaliseren, kan Gasthuis Mari het gebruik meten van de website
met behulp van software van derde partijen, zoals Google Analytics.
Tracking cookies. Tracking cookies worden gebruikt om (privé)gegevens uit te lezen en op te slaan.
Tracking cookies worden niet door Gasthuis Mari gebruikt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gasthuis Mari en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die Gasthuis Mari van u heeft naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@gasthuismari.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gasthuis Mari wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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