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1. Inleiding 

Kinderdagverblijven moeten volgens de wet bij de dagopvang werken volgens het 
‘vierogenprincipe’. Dat betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of 
meeluisteren met een pedagogisch medewerker. Binnen kindercentrum Ikky gebruiken wij 
cameratoezicht om het vierogenpricipe optimaal te waarborgen. Het cameratoezicht dient 
absoluut niet ter vervanging van het vierogenprincipe. Cameratoezicht dient enkel als tijdelijke 
vervanging op de momenten waarop het vierogenprincipe niet kan worden gewaarborgd.  
 
Zowel de werknemers als de klanten van kindercentrum Ikky zijn gebaat bij een continu 
proces van de waarborging van de veiligheid binnen het kindercentrum. Op de vestigingen 
waar Ikky haar diensten aanbiedt is zij verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen die 
worden opgevangen, maar ook van medewerkers en bezoekers. Cameratoezicht draagt bij 
aan een veiligere beleving van het kindercentrum door ouders en medewerkers.  
 
Door het gebruik van cameratoezicht verzamelen wij persoonsgegevens. Wij hechten veel 
waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens die verzameld worden door het cameratoezicht. Wij 
communiceren hierover graag helder en transparant aan onze klanten, bezoekers en 
medewerkers. Deze privacyverklaring maakt duidelijk waarom wij gebruik maken van een 
camera in de groepsruimtes en beschrijft onder welke voorwaarden dit gebeurt. 

 
2. Op basis van welke rechtsgronden maken wij gebruik van cameratoezicht? 

Wettelijke verplichting 
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, 
namelijk het vierogenprincipe, zoals geregeld in artikel 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang.  
 
Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen 
Naast de wettelijke verplichting achten wij cameratoezicht noodzakelijk om de veiligheid van 
de geplaatste kinderen in de opvang, medewerkers en bezoekers beter te waarborgen. Ook 
beschermen wij de eigendommen van voorgenoemde personen en van kindercentrum Ikky 
door middel van het cameratoezicht. Wij achten het cameratoezicht vanuit verschillende 
oogpunten noodzakelijk: 

• preventief (voorkomen van ongeoorloofd gedrag en afschrikeffect door grotere pakkans 
ongewenste gasten/handelingen); 

• beschermen van eigendommen en goederen van Ikky en haar werknemers; 

• repressief (ondersteuning bij opsporing n.a.v. calamiteit, crimineel gedrag of incident); 

• verbeteren van de veiligheid en veiligheidsbeleving voor medewerkers, ouders en 
kinderen; 

 
Wij hebben hiertoe vooraf een belangenafweging gemaakt. Op basis van deze afweging 
hebben wij geconcludeerd dat het doel van de verwerking in verhouding staat tot de inbreuk 
voor de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Immers beschermen wij door 
middels van cameratoezicht ook de persoon en zijn eigendommen zelf. 

 
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij door middel van cameratoezicht? 

Door middel van het cameratoezicht worden enkel beelden waarop personen zichtbaar zijn  
verwerkt. Er worden géén geluidsopnames gemaakt. De camerabeelden worden door 
kindercentrum Ikky, als werkgever, op géén enkele manier gebruikt om het functioneren van 
medewerkers te kunnen volgen en/of beoordelen. 
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4. Hoe lang bewaren wij de camerabeelden? 
De camerabeelden mogen maximaal vier weken worden bewaard. Binnen kindercentrum Ikky 
hebben wij ervoor gekozen de beelden maximaal twee weken te bewaren. Het oudste beeld 
wordt automatisch overschreven. Indien zich een incident (bijvoorbeeld een diefstal) heeft 
voorgedaan, worden de beelden die hierop betrekking hebben, bewaard totdat het geschil of 
de gerechtelijke procedure is afgehandeld.  

 
5. Waar bewaren wij de camerabeelden? 

De camerabeelden worden gedurende een periode van twee weken opgeslagen op een 
afgeschermde digitale videorecorder.  

 
6. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens die middels cameratoezicht zijn verkregen? 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Binnen de systemen die wij gebruiken 
worden wachtwoorden zeer regelmatig vernieuwd. Onze software wordt altijd up to date 
gehouden. Voorts zorgen wij ervoor dat enkel de medewerkers die uw persoonsgegevens 
nodig hebben, hier toegang toe hebben. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis 
hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De camerabeelden 
worden bewaard op een afgeschermde digitale videorecorder. Deze digitale videorecorder is 
beveiligd middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Voorts is de digitale videorecorder 
geplaatst in een afgesloten ruimte, waarvan de sleutel alleen voor de directie en/of 
leidinggevende beschikbaar is. De camerabeelden zijn encrypted.  
 

7. Met wie delen de camerabeelden? 
De camerabeelden worden alleen bekeken, indien daar aanleiding voor is, dat wil zeggen als 
er een incident heeft plaatsgevonden waarvan melding wordt gemaakt door één of meerdere 
betrokkenen. Enkel de directie en/of locatiemanagers zullen de beelden bekijken. Voorts 
kunnen de beelden worden gedeeld met de politie of Autoriteit Persoonsgegevens, indien 
hierom door hen wordt verzocht.  
 

8. Wat zijn uw rechten? 
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de privacyrechten van 
betrokkenen uitgebreid. Middels onderstaande tekst informeren wij u (klanten, bezoekers en 
medewerkers) over de mogelijkheid om een aantal rechten ten opzichte van kindercentrum 
Ikky uit te oefenen. Onderstaand lichten wij toe hoe deze rechten door u kunnen worden 
uitgeoefend. 
 
Het recht op inzage 
U heeft het recht om te informeren welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om deze 
gegevens in te zien. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U heeft 
geen recht op inzage van informatie over anderen. U kunt aan ons een verzoek tot inzage 
toezenden door een brief te sturen naar: 

 
Kindercentrum Ikky 
t.a.v. de directie 
Goudsbloemweg 4 
1338 RL Almere 

 
Wij kunnen controle vragen aan u stellen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om 
u te identificeren. Als u een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt dient u uw pasfoto en BSN 
onzichtbaar te maken en op deze kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om uw 
rechten met betrekking tot uw persoonsgegeven uit te oefenen. U ontvangt binnen vier weken  
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een reactie van ons.  
 
Het recht op dataportabiliteit 
Dit recht heeft enkel betrekking op digitale gegevens. Bij het recht op dataportabiliteit moeten 
wij de gegevens aan u verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw 
gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Een verzoek kunt u 
toezenden door een brief te sturen naar bovengenoemd adres.  
 
Het recht op vergetelheid 
Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moeten wissen. U kunt 
aan ons vragen om uw gegevens te wissen. Een verzoek kunt u toezenden door een brief te 
sturen naar bovengenoemd adres. U kunt dit recht uitoefenen wanneer uw persoonsgegevens 
niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en verwerkt. 
Ook kunt u dit recht uitoefenen wanneer u gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt, uw 
toestemming intrekt, de verwerking onrechtmatig is of wettelijk bepaalde bewaartermijnen zijn 
verlopen. U kunt dit recht niet uitoefenen wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde 
gegevens te verwerken. Voorts kunnen wij altijd besluiten om niet aan uw verzoek te voldoen 
en uw gegevens niet te wissen. Wij zullen u dan altijd informeren over de redenen waarom wij 
niet aan uw verzoek zullen voldoen.  
 
Het recht op rectificatie en aanvulling 
U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of afschermen. U kunt 
verzoeken om rectificatie als uw persoonsgegevens: 

• feitelijk onjuist zijn; 

• onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; 

• op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt. 
 
Het recht op beperking van de verwerking 
U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: 

• gegevens mogelijk onjuist zijn; 

• de verwerking onrechtmatig is; 

• gegevens niet meer nodig zijn; 

• u gegrond bezwaar heeft gemaakt. 
 

9. Aanpassing privacyverklaring cameratoezicht 
Deze privacyverklaring kunnen wij te allen tijde aanpassen. Een aanpassing kan noodzakelijk 
zijn bijvoorbeeld omdat de wetgeving is gewijzigd of omdat zich andere nieuwe ontwikkelingen 
voordoen. Wij zullen u actief informeren over wijzigingen van deze privacyverklaring 
bijvoorbeeld door dit te vermelden op onze website, een nieuwsbrief of e-mail. Kindercentrum 
Ikky zal deze privacyverklaring jaarlijks evalueren.  
 

10. Vragen of klachten 
Hebt u naar aanleiding van deze ‘privacyverklaring cameratoezicht’ vragen? Of hebt u een 
klacht omtrent privacy? Dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende 
adresgegevens: 

Kindercentrum Ikky 
t.a.v. de directie 
Goudsbloemweg 4 
1338 RL Almere 

 

 


