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Privacy statement Sollicitanten Kanteel Kinderopvang 
 

Kanteel gaat zorgvuldig om met privacygegevens van ouders, kinderen, medewerkers en 
sollicitanten. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
In dit privacy statement lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Gegevens medewerkers en sollicitanten 

Gegevens medewerkers 
Kanteel gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van haar medewerkers. De volgende 
uitgangspunten zoals geformuleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens worden hierbij gehanteerd: 

• De verwerking van gegevens van medewerkers vindt alleen plaats voor toegestane en/of 
wettelijk verplichte doeleinden verwerking ten behoeve van uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst zoals: uitvoering functie, salarisuitbetaling, opleidingen, 
bedrijfsmedische begeleiding, de uitvoering of toepassing van wetten. 

• Slechts de wettelijke toegestane en/of verplichte categorieën van gegevens worden 
verwerkt. Zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking 
tot te volgen of gevolgde opleidingen, functie, aanwezigheid (in verband met uitbetaling 
salaris, verlofregistratie, etc.) of gegevens die verwerkt moeten worden op grond van een 
wet. 

• We verstrekken alleen gegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, leidinggeven aan de medewerker of anderszins noodzakelijk zijn 
betrokken. 

• We verstrekken alleen gegevens aan derden indien de medewerker hier duidelijk 
toestemming voor heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een 
wettelijke plicht. 

• We verwijderen de gegevens van de medewerker uiterlijk twee jaar nadat het dienstverband 
van de medewerker is beëindigd tenzij er bij uitdiensttreding sprake is van een 
arbeidsconflict. In dat geval geldt een bewaartermijn van 5 jaar. 

• We bewaren onderdelen van de gegevens van een medewerker alleen langer als dit 
noodzakelijk is om te voldoen aan een voor dat onderdeel geldende wettelijke bewaarplicht 
en nooit langer dan die termijn. Van een dergelijke noodzaak is onder meer sprake bij het 
ziek uit dienst treden of langdurige arbeidsongeschiktheid van medewerker. 

 

Gegevens sollicitanten 
Kanteel gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van sollicitanten. We bewaren gegevens van 
sollicitanten in beginsel 3 maanden vanaf het moment van solliciteren. Afhankelijk van de uitkomst 
van de sollicitatieprocedure gelden de volgende richtlijnen: 

 
• Indien de sollicitant na het doorlopen van de sollicitatieprocedure in dienst treedt bij Kanteel 

worden de gegevens die onderdeel uitmaakten van het sollicitatieproces opgenomen in het 
personeelsdossier. 

• Als de sollicitant na het doorlopen van de sollicitatieprocedure niet in dienst treedt bij 
Kanteel dan worden de gegevens nog 4 weken bewaard. 

• We geven nooit gegevens aan derden door. Na afloop van de afgesproken bewaartermijn 
verwijderen we alle gegevens van de sollicitant. 
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Inzage, controle en wijziging van gegevens 
Medewerkers en sollicitanten hebben een wettelijk recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren, 
aan te vullen, te beperken en zo te ontvangen dat de gegevens makkelijk over te dragen zijn aan een 
andere organisatie. 

 

Verzoek indienen 
Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Dit 
verzoek mag je per e-mail versturen naar: privacy@kanteel.nl 
Heb je het vermoeden dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, onjuist verwerkt zijn, of 
onheus gebruikt? Vraag ons dan om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te 
verwijderen. 
Ook kan je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kan je ons 
verzoeken de verwerkte persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. 
Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens 
zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons 
worden behandeld. 

 

Klachten 
Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacybeleid kunnen via de reguliere 
klachtenprocedure van Kanteel geuit worden. De klachtenprocedure is te vinden op 
www.kanteel.nl/klachtenregeling. 

 

Wanneer medewerkers en sollicitanten niet tevreden zijn over de klachtenafhandeling bij Kanteel 
hebben ouders het recht, om een klacht over de verwerking van hun persoonsgegevens in te dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Vragen 
Heb je nog vragen heeft over dit privacy statement of over de wijze waarop wij 
persoonsgegevens verwerken, dan kun je altijd contact opnemen met ons privacyteam of 
onze functionaris gegevensbescherming. 

 

Contactgegevens 
Kanteel Kinderopvang Privacyteam 
Postbus 334 
5240 AH Rosmalen 
privacy@kanteel.nl 

 

De directeur-bestuurder van Kanteel is mevrouw G. Fonteijn - Driessen 
info@kanteel.nl 

 

Functionaris Gegevensbescherming is Rob van Son 
r.vanson@privaty.nl 

 
 

Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Als er een wijziging in dit 
document wordt aangebracht brengen wij je daarvan op de hoogte. We raden aan om dit document 
periodiek opnieuw te bekijken. 
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