Privacyverklaring conform Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Persoonsgegevens gastouders en vraagouders: Gastouderbureau puur werkt met de software
applicatie Portabase van Atane. Hierin worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens
geregistreerd middels een goed beveiligde verbinding. De persoonsgegevens worden verder alleen
gebruikt om via nieuwsbrieven de gastouders te informeren.
Werkstroom persoonsgegevens: De persoonsgegevens worden bij het afsluiten van het contract
opgenomen in Portabase, een online applicatie waar deze gegevens veilig worden opgeslagen. Met
Atane Software B.V. heeft PUUR! Gastouderbureau een verwerkingsovereenkomst gesloten om
gegevens in Portabase op te slaan. Bij beëindiging van het verband worden de gegevens binnen de
applicatie afgeschermd en bewaard ten behoeve van wettelijke regelgeving. Na verlopen van de
termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Dit alles staat omschreven in het
beleidsplan. Gastouderbureau Puur zal zich meer en meer richten op digitale verwerking van de
documenten waarmee gewerkt wordt.
Persoonsgegevens van gastouders en vraagouders worden zorgvuldig middels de beveiligde
verbinding met de belastingdienst gedeeld. Papieren contracten worden op een veilige plaats
bewaard en steeds meer zal dit digitaal gebeuren. Het onderhoud aan Portabase wordt verzorgd
door de directie, die op de hoogte is gesteld van de AVG. Iedere gastouder en vraagouder heeft de
beschikking tot inlog en inzage van zijn of haar gegevens. Iedere gastouder of vraagouder mag en kan
zijn of haar gegevens aan laten passen.
Gegevens derden: Gastouderbureau Puur heeft geen aparte registratie van persoonsgegevens van
derden.
Werkstroom gegevens derden: De digitale gegevens worden in een beschermde omgeving
opgeslagen en gebruikt om relatiebeheer en facturatie uit te voeren. De papieren documenten
worden in een afgesloten kast bewaard.
Mocht data in handen van derden komen zal overeenkomstig de wetgeving dit gemeld worden bij
het meldloket http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl, zoals opgenomen is in de procedure
datalekken. Gezien de gevoeligheid van privacy heeft gastouderbureau Puur een procedure
informeren datalekken om de juiste actie achteraf te kunnen uitvoeren.
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