
  
 
 

 
 

Privacy Policy 

  
 
Inleiding 
PPINK hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. We doen er alles 
aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
PPINK houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Wat betekent dit? 
 
 Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze 

zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
Privacy Policy. 

 Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

 Wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van je persoonsgegevens. 

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat 
de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. 

 Wij geven geen persoonsgegevens dor aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

 Wij zijn op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens, willen je hierop 
wijzen en deze respecteren. 

 
Als PPINK zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je 
na het doornemen van onze Privacy Policy of in meer algemene zin vragen hebt, neem dan 
contact met ons op: 
 
PPINK 
Verlengde Hoogravenseweg 150b 
3525 BL Utrecht 
E info@ppink.nl 
 
 
Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die PPINK van 
je ontvangen heeft. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens 
(of een deel ervan) door PPINK of door een van onze verwerkers. Je hebt altijd het recht om 
je toestemming in te trekken om verstrekte persoonsgegevens te verwerken. 
Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zulke 
verzoeken. 
 
Klachten 
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover 
direct contact met ons op te nemen. Klachten worden in eerste instantie behandeld door de 
leidinggevende van het bureau van PPINK. Vind je dat de klacht niet of in onvoldoende mate 
opgelost wordt, dan staat beroep open bij het bestuur van PPINK. In alle gevallen bestaat 
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 
toezichthouder op het gebied van privacybescherming. 



  
 
 

 
 

 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de in dit document beschreven doeleinden. Je kunt 
hierbij denken aan: 
 
 De uitgever van het vakblad Kinderopvang en de online omgeving van 

Kinderopvangtotaal: deze ontvangt de gegevens die nodig zijn om je als abonnee in 
te schrijven of om je toegang te geven tot de online omgeving. 

 De redactie van het vakblad Kinderopvang en de jury van de prijs Pedagogisch 
Professional van het Jaar hebben toegang tot de documenten die deelnemers aan de 
verkiezing verstrekken. 

 De ICT-adviseur die ons ondersteunt op de software die PPINK gebruikt, heeft 
toegang tot onze systemen om in opdracht verbeteringen te programmeren en 
onderhoud te plegen. De ICT-adviseur wordt tevens betrokken bij de technische 
voorbereiding van marketingcampagnes. 

 De boekhouder c.q. de accountant heeft toegang tot het CRM- en het financiële 
programma om in opdracht boekingen uit te voeren of de financiën te controleren. 
Vanwege de contributie-inning komen deze functionarissen in aanraking met 
persoonsgegevens. 

 De bank voor de incasso van de maandelijks verschuldigde contributie. 
 
Andere partijen ontvangen alleen persoonsgegevens of mogen daarmee werken als met hun 
een verwerkersovereenkomst is gesloten. De overeenkomst bevat de nodige afspraken om 
de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Zonder verwerkersbijeenkomst 
verstrekt PPINK geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn 
medewerking te verlenen en gegevens af te geven. Daarnaast kan PPINK je 
persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. We 
verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd. 
  
Bewaartermijn 
PPINK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt of dan op grond van de wet is vereist. 
 
Beveiliging 
PPINK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dat betreft bijvoorbeeld: 
 

 Alle bestuursleden en werknemers van PPINK die van je persoonsgegevens kennis 
kunnen nemen, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.  

 Onze bestuursleden en werknemers zijn geïnformeerd over het belang van de 
bescherming van persoonsgegevens. 

 Onze ICT-systemen zijn toegankelijk op basis van een gebruikersnaam en 
wachtwoord. 

 Al onze digitale gegevens zijn opgeslagen in de cloud bij een Europese leverancier. 
Gegevens worden niet bewaard op andere digitale gegevensopslagmiddelen. 

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en stellen deze bij naar gelang 
zich wijzigingen in onze organisatie c.q. In wet- en regelgeving voordoen. 

 
Verwerking van persoonsgegevens van leden 



  
 
 

 
 

De persoonsgegevens van leden worden gebruikt voor: 
 Administratieve doeleinden: opname in leden- en financiële administratie. 
 Communicatieve doeleinden: toegang tot het extranet van PPINK, toezending van 

nieuwsbrieven van PPINK, uitnodigingen om kennis te delen of medewerking aan 
polls te geven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en vergaderingen, opname op 
verzendlijsten voor KinderopvangTotaal en vakblad Kinderopvang c.q. andere door 
derden uitgebrachte publicaties. 

 Financiële doeleinden: het innen van contributie en het verrekenen van eventuele 
andere betaalde diensten van de vereniging. 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 De digitale aanmelding voor het lidmaatschap. 
 
Voor bovenstaande doelstellingen vraagt PPINK de volgende persoonsgegevens: 
 
PPINK slaat je persoonsgegevens op ten behoeve van de hier genoemde verwerkingen voor 
een beperkte periode: 

 Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. 
 Na beëindiging van het lidmaatschap alleen in de financiële administratie voor 

maximaal 7 jaar. Tot de financiële administratie worden ook gerekend de 
verzendlijsten voor KinderopvangTotaal en het vakblad Kinderopvang, voor zover 
met de uitgever nog geen verrekening van het abonnementsgelden over de 
voorgaande periode heeft plaatsgehad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 

  


