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Verwerkingsregister 
 
SportBSO De Karmel verwerkt de volgende gegevens van zijn klanten: 
 
Kinderen 

- Naam 
- Geboortedatum 
- BSN 
- Nationaliteit 
- Adres 
- Medische gegevens (allergieën, medicatie) 
- Dokter 

 
Ouders 

- Naam 
- Geboortedatum 
- BSN 
- Nationaliteit 
- Adres 
- Contactgegevens (mail + telefoonnummer) 
- Bankrekeningnummer 
- Wel of niet mogen verwerken van foto’s van hun kinderen 

 
Medewerkers 

- Naam 
- Geboortedatum 
- BSN 
- Nationaliteit 
- Adres 
- Contactgegevens (mail + telefoonnummer) 
- Bankrekeningnummer 
- Diploma’s 
- Wel of geen bezit rijbewijs 
- Arbeidsverleden 

  



Website 
 

SportBSO De Karmel  maakt op zijn website geen gebruik van cookies 
 

Alle ingevulde gegevens op het contactformulier worden alleen gebruikt om vragen van 
ouders te beantwoorden en zullen nooit aan derden worden verstrekt. 

 
Alle ingevulde gegevens op het inschrijvingsformulier worden gebruikt om het kind en de 
ouders op een juiste manier in Bitcare te verwerken en om het contract op te kunnen 
stellen. Bitcare is een app waar ouders kunnen aangeven of hun kinderen wel of niet naar de 
BSO komen en voor personeel een middel om in geval van calamiteiten snel de ouders te 
kunnen contacteren. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. 

 
 

Welke gegevens worden verzameld? 
 
Wij verzamelen gewone en bijzondere gegevens van kinderen en ouders. 

 
Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor het opstellen van de contracten en voor 
het adequaat kunnen handelen in geval van calamiteiten. Verder gebruiken we de mail om 
ouders op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de BSO. 
 
 
Hoe worden betrokkenen geïnformeerd? 

 
Betrokkenen worden per mail en door direct contact geïnformeerd dat hun gegevens 
worden opgeslagen in Bitcare. 
 
 
Waar worden de opgeslagen gegevens bewaard? 
 
De gegevens worden bewaard in Bitcare. 
 
 
Hoe lang worden de gegevens bewaard? 
 
Wanneer een kind zich uitschrijft bij de BSO, wissen wij binnen 2 jaar na uitschrijving bijna 
alle gegevens van dit kind. Na die 2 jaar hebben wij een aantal gegevens nog steeds nodig 
om aan onze administratieve bewaarplicht van de Belastingdienst (tot 7 jaar) te kunnen 
voldoen. Het kind kan dan niet zomaar verwijderd worden. Wel verwijderen wij alle niet-
noodzakelijke gegevens van het kind. 
 
 
  



Welke maatregelen zijn genomen om het lekken van gegevens tegen te gaan? 
 
Om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens maakt al het personeel gebruik van 
persoonlijke account met een inlognaam en wachtwoord. Bij uitdiensttreding van 
werknemers wordt het account na de laatste werkdag geblokkeerd en heeft deze ex-
werknemer geen toegang meer tot de gegevens. 
Binnen de accounts kunnen verschillende rollen worden toegewezen waardoor personeel 
alleen noodzakelijke gegevens kan inzien die nodig zijn voor het uitoefenen van hun werk. 
 
Werkafspraken: 

- Schrijf je inloggegevens nooit op een blaadje waar anderen het kunnen zien. 
- Sluit de Ipad af, wanneer je de Ipad onbeheerd achterlaat. 

 
 
Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens en waarom? 
 
Alleen het persoon en de eigenaren van de BSO hebben toegang tot de gegevens. Dit zodat 
zij hun werk juist kunnen uitoefenen en in geval van nood adequaat kunnen handelen. 
Werknemers kunnen alleen de gegevens zien die bij hun accountrol horen. 
 
 
Procedure voor datalekken 
 
Onder een datalek verstaan wij de volgende mogelijkheden. 

- Persoonsgegevens zijn in verkeerde handen terecht gekomen, of verloren gegaan 
- Onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens 
- Inbraak in databestand (hacken) 
- Kwijtgeraakte USB-stick 
- Gestolen of verloren laptop 
- Brand in het datacentrum 

 
Gezien de gegevens alleen te bereiken zijn door in te loggen via accounts zijn de gegevens op 
hacken na beschermd. Regel is wel dat alle werknemers het automatisch inloggen niet 
gebruikt. 
 
Wanneer wij of Bitcare worden gehackt zal er een overleg met Bitcare plaatsvinden.  
Bitcare zal toegang tot de gegevens vanuit hun back-up weer herstellen. 
 
Wij zullen ouders binnen een week per mail op de hoogte brengen van de hack. 
 
 


