Toestemming voor de verwerking van gevoelige gegevens
van een kind met het oog op een subsidie voor de
organisator kinderopvang
De subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang
Een organisator kinderopvang kan bij Kind en Gezin een subsidie aanvragen voor de opvang van
een kind met een specifieke zorgbehoefte.
Deze subsidie is mogelijk als de opvang bijkomende inspanningen levert om het kind zo optimaal
mogelijk op te vangen door minstens één van volgende extra zorgen:
•
•
•

aangepaste infrastructuur
aangepaste personeelsinzet of specifieke expertise
aangepast pedagogisch handelen en specifieke pedagogische ondersteuning

Bij de aanvraag subsidie moet de organisator aan Kind en Gezin volgende informatie bezorgen:
•

•

Een attest van een professionele deskundige (vb. arts), niet verbonden aan de organisator,
waarin wordt omschreven
- de problematiek van het kind
- de duurtijd van de problematiek die specifieke zorg in het kader van de opvang
noodzakelijk maakt.
De omschrijving van de specifieke zorg die het kind nodig heeft.

Deze gegevens mag de organisator niet verwerken zonder de toestemming van de ouders of
wettelijke vertegenwoordigers van het kind.

Toestemming van het gezin
Ik, ouder van ………………………………………………………………………………………………… (naam van het kind),
geef toestemming om de gegevens over de problematiek en de specifieke zorgen die mijn kind
nodig heeft te verwerken. Doel van deze gegevensverwerking door de organisator van de opvang:
•
•

goede en kwaliteitsvolle opvang van mijn kind
een aanvraag subsidie voor inclusieve opvang

Algemeen
•
•
•
•

De opvang bewaart deze gegevens maximum 5 jaar (artikel 24 van het decreet van 20
april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters).
Wat je als ouder vandaag beslist staat niet noodzakelijk vast voor de volledige
opvangperiode. Je kan op elk moment je beslissing herzien.
Je hebt als ouder recht op informatie, toegang, verbetering en verzet (zie ook
privacyverklaring in het huishoudelijk reglement).
Wil je je rechten uitoefenen of heb je nog vragen? Contacteer de verantwoordelijke van de
opvang.

Naam en handtekening van de ouder(s):
……………………………………………………………… …………….

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Datum:

…………………………………………………………….

