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Privacyverklaring 

1. Inleiding 
 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens 
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw 
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. 
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je 
gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden 
door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te 
raadplegen. 

 
2. Kleuterrevolutie 
De kleuterrevolutie, gevestigd aan Taboerijn 26 te Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De 
Kleuterrevolutie is een eenmanszaak gedreven door Anouk Brouns en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder het nummer 84878053.  De kleuterrevolutie is bereikbaar via tel. 
0653840052 of email anouk@kleuterrevoltie.nl  

 
De kleuterrevolutie heeft tot doel advies, begeleiding, training en scholing (on the job) aan 
te bieden binnen het onderwijs en kinderopvang in Nederland. 

 
3. Persoonsgegevens die wij verwerken 

 
De kleuterrevolutie verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 
o Voor- en achternaam 
o Geslacht 
o Adresgegevens (factuur/bezoekadres van de betreffende organisatie) 
o Telefoonnummer 
o E-mailadres 
o Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in 

correspondentie en/of telefonisch. 
 
4. Doel gegevens verwerking 

 
De kleuterrevolutie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 
o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de 

overeengekomen dienstverlening. 
o Uitvoeren van dienstverlening op locatie. 
o Het verzenden van de offerte. 
o Het verzenden van de factuur. 
o U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten, producten en actuele 

ontwikkelingen gerelateerd aan de dienstverlening van de kleuterrevolutie.  
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5. Opslag periode 
 

De Kleuterrevolutie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast kan er een 
wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld 
debiteuren- en crediteurenadministratie gedurende 7 jaar (conform de Wet op de 
Rijksbelastingen). 

 
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 
6.1 Recht op inzage 

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij de 
kleuterrevolutie vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen 
of telefonisch contact op te nemen met de kleuterrevolutie. U krijgt dan een overzicht 
van uw gegevens. 

 
6.2 Recht op wissen van gegevens 

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij de kleuterrevolutie vastgelegd zijn? Dan heeft u 
het recht op het laten wissen van uw gegevens. 

 
6.3 Recht op het indienen van een klacht 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u 
vindt dat de kleuterrevolutie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

 
6.4 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wilt u niet dat de kleuterrevolutie uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het 
stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. 

 
Het gebruik maken van deze rechten kan via anouk@kleuterrevolutie.nl. onder toezending 
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-
bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen twee weken te 
reageren. 

 
7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

 
De kleuterrevolutie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 
beveiligde website/gegevensdragers, authenticatie e.d. Als u het idee hebt dat uw gegevens 
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op 
met ons via anouk@kleuterrevolutie.nl.  
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