
Privacyverklaring 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Voor onze klanten en voor onze 

TwenteNannies geldt dat zij hierover al het nodige kunnen vinden in de overeenkomst die wij met hen hebben. In 

deze verklaring gaan wij, zowel voor onze huidige contractpartners als voor derden dieper op het onderwerp 

privacy in.Deze privacyverklaring is van de vennootschap onder firma ‘TwenteNannies’, gehuisvest aan de 

Laaressingel 44 te (7514 ES) Enschede. Per e-mail zijn wij te bereiken via info@twentenannies.nl. 

TwenteNannies is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66061806. 

Telefonisch zijn wij bereikbaar via: 0651314489, of via 0614530326.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

TwenteNannies kan om verschillende redenen persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld als er een 

overeenkomst wordt aangegaan met TwenteNannies en/of als op andere wijze gebruik wordt gemaakt van de 

diensten van TwenteNannies, en/of omdat persoonsgegevens al dan niet ongevraagd aan ons worden verstrekt, 

zoals bijvoorbeeld bij het doen van aanbiedingen aan TwenteNannies of bij het invullen van een contactformulier 

op de website van TwenteNannies. Het kan hierbij gaan om de volgende persoonsgegevens: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– foto’s, tevens van kinderen  

– Bankrekeningnummer vanwaar TwenteNannies betaald wordt 

– Naam van kind(eren) 

– Kenmerken van kind(eren) 

– Ieder ander (persoons)gegeven die aan TwenteNannies wordt verstrekt 

 

Waarom en met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt 

TwenteNannies verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verlenen. Zo worden 

persoonsgegevens gebruikt om contact te leggen na getoonde interesse in de diensten van TwenteNannies 

(telefonisch of per e-mail). Ook worden persoonsgegevens gebruikt om door te geven aan de door 

TwenteNannies in te zetten TwenteNanny. Verder gebruiken wij persoonsgegevens om contact op te kunnen 

nemen als dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar hebben. Tenslotte 

kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om informatie te kunnen verlenen over de dienstverlening van 

TwenteNannies en om nieuwsbrieven te kunnen versturen.  

 

Derden 

TwenteNannies deelt persoonsgevens niet met derden, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is.  

 

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Verreweg de meeste gegevens zullen na het 

eindigen van de overeenkomst met TwenteNannies verwijderd worden.  

 

Rechten van betrokkenen 

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Daartoe kan contact opgenomen met 

TwenteNannies via de hiervoor weergegeven kanalen. Indien nodig kan TwenteNannies verzocht worden de 

gegevens te wijzigen. Tenslotte kan verzocht worden de gegevens te verwijderen.  Vanzelfsprekend eindigt 

daarmee ook een overeenkomst met TwenteNannies.  

 

Beveiliging 

TwenteNannies beveiligt haar systemen zo optimaal mogelijk. Zo worden de gegevens in het plansysteem van 

TwenteNannies, alwaar klanten en Nannies hun gegevens invullen, beveiligd door middel van een beveiligde 

webpagina (HyperText Transfer Protocol Secure). Dit garandeert een veilige uitwisseling van gegevens. Ook 

lokale databasesystemen van TwenteNannies zijn veilig opgeslagen op versleutelde devices.   

 

De website twentenannies.nl 

TwenteNannies maakt geen gebruik van commerciële cookies. Via de website van TwenteNannies zullen 

betrokkenen dus niet gevolgd worden op internet. Twentenannies maakt wel gebruik van Google Analytics om 

bezoekersaantallen bij te houden. 
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