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Waarom verwerkt Bzzzonder persoonsgegevens? 
Om de opvang zo goed mogelijk te organiseren verwerkt Bzzzonder persoonsgegevens. Het gaat 
hierbij om gegevens van kinderen, deelnemers en ouders/verzorgers/vertegenwoordigers. Denk hierbij 
aan NAW-gegevens, geboortedata, financiële gegevens als bankrekeningnummer en gegevens die 
betrekking hebben op het verloop van de opvang. Zoals toestemmingsformulieren, eet- en 
slaapgewoonten en medische gegevens (zoals aan Bzzzonder doorgegeven).  
 
Van wie verwerkt Bzzzonder persoonsgegevens? 
Van alle betrokken personen die gebruik maken van onze dienstverlening. Denk hierbij aan gegevens 
van kinderen die wij mogen opvangen, de gegevens van onze deelnemers, de gegevens van 
ouders/verzorgers/vertegenwoordigers. Ook verwerkt Bzzzonder persoonsgegevens van personen die 
(nog) geen klant zijn. Denk hierbij aan personen die interesse hebben getoond in onze 
dienstverlening.  

 
Waarvoor verwerkt Bzzzonder persoonsgegevens? 
Binnen Bzzzonder worden persoonsgegevens verwerkt voor: 
 het uitvoeren van de plaatsingsovereenkomst/de dienstverlening; 
 het onderhouden van contacten met de kinderen, de deelnemers en de 

ouders/verzorgers/vertegenwoordigers; 
 het voldoen aan de rapportage- en verantwoordingsverplichting richting de daartoe bestemde 

instanties (o.a. GGD, gemeenten, zorgverzekeraars, overheid) en de accountantscontrole; 
 het aanvragen van subsidies; 
 het behandelen van eventuele geschillen, en 
 het uitvoeren/toepassen van de wet- en regelgeving. 
  
Hoe gaat Bzzzonder om met persoonsgegevens? 
Bzzzonder gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens om. De persoonsgegevens 
worden alleen verstrekt aan degenen (inclusief derden), die belast zijn met, leiding geven aan of 
noodzakelijk betrokken zijn bij de hierboven genoemde werkzaamheden. De persoonsgegevens 
worden uitsluitend aan anderen verstrekt als de betrokkene(n) hiervoor toestemming heeft gegeven, 
deze gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de betrokkene(n) 
(bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak) of noodzakelijk is voor de nakoming van een 
wettelijke plicht.  
 
Welke rechten zijn van toepassing? 
Op basis van de Wet bescherming Persoonsgegevens heeft een betrokkene recht op inzage, correctie 
en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, neem 
dan contact op met de coach van de locatie.  

Dit is de privacyverklaring van Bzzzonder. Bzzzonder kan de privacyverklaring aanpassen. De meest 
recente versie is terug te vinden op www.bzzzonder.nl. 
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