AVG TOESTEMMINGSFORMULIER
Beste ouders/verzorgers,
Kinderdagverblijf Stichting Domino+ vindt de privacy van uw gegevens en die van uw kind(eren van groot
belang. Daarnaast staan wij uiteraard voor de beste zorg voor uw kind. Als kinderopvangorganisatie
dienen wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor diverse zaken uw
toestemming te vragen. Via dit formulier kunt u voor deze diverse aspecten al dan niet uw toestemming
verlenen.
Algemene gegevens
Naam ouder|(s) :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Naam kind(eren) :

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
De wet basisvoorziening kinderopvang verplicht iedere kinderopvangorganisatie een oudercommissie in
te stellen, zo ook bij ons. Het doel van deze oudercommissie is onder andere het behartigen
van de belangen van de ouders of verzorgers en het eventueel adviseren ten aanzien van kwaliteit. Als u
als ouder/verzorger wil participeren in deze oudercommissie, dan kunt u zich richten tot een van de
bestuursleden. De contactgegevens staan vermeld op het besloten gedeelte van de website en het
publicatiebord bij de ingang. Wij kunnen als houder van het kinderdagverblijf door de oudercommissie
gevraagd worden om van bestaande en nieuwe ouders gegevens ter beschikking te stellen. Hiervoor
hebben wij uw toestemming nodig.
Hierbij geef ik toestemming tot vrijgave van onderstaande gegevens aan het bestuur van de
oudercommissie:
⃝
Naam
⃝
Adres
⃝
Privé telefoonnummer
⃝
Privé e-mail adres
Veilig slapen
Bij Domino+ leggen we de baby' s beleidsmatig niet op hun buik of zij en ook niet onder een
dekbed. Dit om de risico's op wiegendood te beperken.
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⃝
Hierbij verklaar ik dat ik op de hoogte ben gesteld van dit risico.
⃝
Ik wil dat mijn kind op de buik en/of zij wordt gelegd
Sieraden
Binnen het veiligheidsbeleid bij Stichting Domino+ nemen wij alle soort maatregelen om mogelijke
ongelukken te voorkomen. Een belangrijk aspect waar u zelf invloed op heeft is het dragen van sieraden
door uw kind.
⃝
Hierbij verklaar ik dat ik er van op de hoogte ben gesteld dat de pedagogisch medewerkers
van Stichting Domino+ van mening zijn dat het dragen van sieraden door mijn kind in sommige
situaties mogelijk gevaarlijk is.
⃝
Ik wil dat mijn kind het omschreven sieraad draagt tijdens de opvang bij Stichting Domino+. Ik
neem hiervoor zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Omschrijf hier de eventuele sieraden:
________________________________________________________________________
Paracetamol
Bij ons krijgen we regelmatig de vraag om een kind een paracetamol zetpil toe te dienen. Dit
gebeurt vooral als dat kind zich bij aankomst al niet zo lekker voelt. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat
wij in de loop van de dag merken dat een kind koorts of pijn heeft. Hierbij geven wij u de keuze uit twee
mogelijkheden. S.v.p. één aanvinken.
⃝
Ik geef vooraf toestemming tot het toedienen van een zetpil als Stichting Domino+ dit zinvol of
nodig acht.
⃝
Ik verwacht eerst afstemming vooraf.
Foto- en filmopnames
Bij ons worden regelmatig foto's en video-opnames gemaakt van kinderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld
tijdens uitstapjes, verjaardagen en of andere bijzondere gelegenheden. Voor zowel het maken van
opnames alsook voor de publicatie op onze website/facebook vragen wij uw toestemming.
⃝
Ik geef geen toestemming om mijn kind te laten fotograferen dan wel te laten filmen.
⃝
Ik geef toestemming om mijn kind te laten fotograferen dan wel te laten filmen, doch alleen
voor gebruik binnen het kinderdagverblijf (bijvoorbeeld een fotocollage in de openbare ruimte
van het kinderdagverblijf).
⃝
Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van fotomateriaal van mijn kind op de
website van Stg. Domino+ en het officiële facebook account van Stg Domino+.
Cameratoezicht
Wij gebruiken camera’s ten behoeve van toezicht en in het kader van het vier ogen principe. Er worden
geen beelden langdurig opgeslagen, behalve beelden van eventuele vernielingen en ongelukken. Dit voor
juridische doeleinden.
⃝
Ik geef toestemming om mijn kind te laten filmen voor de doelen zoals aangegeven.
⃝
Ik geef toestemming voor het opslaan van beelden voor de doelen zoals aangegeven.
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Vingerafdrukken als beveiliging voor binnenkomst
Bij ons wordt de toegang tot het pand beveiligd. De vingerafdruk wordt omgezet in een (herkennings)
code. Alleen een ouder, wiens vingerafdruk wordt herkend door het systeem krijgt toegang. Zodra een
ouder geen kinderen meer plaatst middels het ondertekende uitschrijfformulier, wordt de vingerafdruk
verwijderd uit het systeem.
⃝
Ik geef geen toestemming om mijn vingerafdruk te gebruiken voor toegangscontrole
⃝
Ik geef toestemming om mijn vingerafdruk te gebruiken voor toegangscontrole.
⃝
Ik geef toestemming voor het opslaan van mijn vingerafdruk voor de tijd dat ik mijn kind(eren)
plaats. Na indiening van het uitschrijfformulier wordt mijn vingerafdruk direct verwijderd uit het
systeem.
Uitstapjes
Wij maken wel eens uitstapjes met de kinderen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een
wandeling door het bos, naar de winkel of naar de kinderboerderij.
Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een of meerdere pedagogisch medewerker(s) van het
kinderdagverblijf.
⃝
Ik geef geen toestemming om mijn kind te laten deelnemen aan uitstapjes buiten het
kinderdagverblijf.
⃝
Ik geef toestemming om mijn kind te laten deelnemen aan uitstapjes buiten het kinderdagverblijf.
Vervoer
In voorkomende gevallen is er sprake van vervoer van uw kind(eren).daarbij maken wij gebruik van eigen,
deugdelijke vervoermiddelen. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een of meerdere pedagogisch
medewerker(s) van het kinderdagverblijf.
⃝
Ik geef geen toestemming om mijn kind te laten vervoeren.
⃝
Ik geef toestemming om mijn kind te laten vervoeren.
Privacy beleid
Stichting Domino+ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hanteren
hiervoor een privacybeleid zoals dat terug te vinden is op onze website. Wij streven naar het geven van
heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De gegevens uit dit
formulier zullen door ons worden opgenomen in onze digitale administratie met als doel:
‐
Opstellen en uitvoeren van een overeenkomst ten behoeve van kinderopvang.
‐
Facturering van gereserveerde en extra afgenomen opvang uren.
‐
Versturen van nieuwsbrieven over de opvang bij Stichting Domino+ en berichtgevingen.
‐
Opstellen en versturen van jaaroverzichten.
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Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Om die reden vragen wij uw toestemming voor de verwerking van
uw (noodzakelijke) gegevens voor de omschreven doelen.
⃝
Ik ga akkoord met de verwerking en de daarmee gepaard gaande doelen zoals hiervoor
aangegeven van de persoonlijke gegevens van zowel ouders als kind(eren).

Informatie uitwisseling
Ter ondersteuning van een eenduidige begeleiding voor uw kind(eren) vragen wij uw toestemming voor
overleg met gezamenlijke basisscholen, peutergroepen, Jeugdzorg WB en Thuiszorg WB.
⃝
Ik geef geen toestemming voor informatie uitwisseling
⃝
Ik geef toestemming voor informatie uitwisseling
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Ondertekening
Gelieve dit toestemmingsformulier (5 pag.) zo volledig mogelijk in te vullen.
Wilt u één geprint formulier ondertekenen en opsturen of afgeven op het kinderdagverblijf?
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot enkele onderwerpen of aanvullende informatie
wensen,laat ons dat dan even weten. Daar waar mogelijk kunnen wij u verder informeren.
Na ondertekening verklaart u zich akkoord met de door u aangekruiste en ingevulde onderwerpen.
Handtekening Ouder/verzorger 1
…………………………………………………………………………………………
Naam :
Datum :
Handtekening Ouder/verzorger 2
…………………………………………………………………………………………
Naam :
Datum :
Betreft de volgende kinderen
Kind 1
Voorletters + Naam :

__________________________

Geboortedatum :

__________________________

Kind 2
Voorletters + Naam :

__________________________

Geboortedatum :

__________________________

Kind 3
Voorletters + Naam :

__________________________

Geboortedatum :

__________________________
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Kind 4
Voorletters + Naam :

__________________________

Geboortedatum :

__________________________
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