Privacy Policy Pomydo
Wet- & regelgeving
Pomydo volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese
verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van
kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt
eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.
Welke gegevens verzamelen wij?
Van cliënten:
*
NAW
*
Telefoonnummers
*
Emailadres(sen)
*
Geboortedata
*
BSN
*
Bankgegevens
*
Financiële gegevens als jaaropgaven & facturen
*
Medische bijzonderheden
*
Huisarts
*
Ziektekostenverzekering & bijbehorende nummer
*
Evt door de cliënt extra verstrekte gegevens
Waarom verzamelt Pomydo deze informatie?
Wij gebruiken de door ouders verstrekte gegevens om:
•
uw aanvraag af te handelen
•
een contract voor plaatsing met u af te sluiten
•
u de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren
•
uw kind de best mogelijke zorg te verlenen
•
aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt
De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig
voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte
informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen. Na vertrek van Pomydo zullen de gegevens
nog 5 jaar worden bewaard; daarna worden alle gegevens verwijderd, met uitzondering van
het laatste bekende emailadres en het laats bekende woonadres.
Wijzigingen
De tekst van deze privacy policy kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht
om wijzigingen aan te brengen in het privacy policy. Waar nodig passen wij het privacy policy
door wetswijzigingen en rechtspraak aan.
Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen
en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben protocollen en afspraken om die informatie
nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze
organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.
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Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en
noodzakelijk is. Denk aan de accountant, Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en
gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van
inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw
gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u
bent.
U heeft recht op het verwijderen van gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor
het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons
ligt de gegevens te behouden.
Vragen & klachten
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy.
Heeft u vragen of klachten over onze privacy policy of over de manier waarop wij omgaan met
uw gegevens, dan kunt u ons via het e-mailadres kdv-nso@pomydo.nl.
Amsterdam, 1 mei 2018, opgesteld door YB van Dormolen
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