PRIVACY VERKLARING
SCOUTING SINT JAN

Scouting St. Jan respecteert uw privacy. Wij vinden het leuk dat jullie bij onze vereniging willen horen
en stellen daarom ook alles in het werk om uw privacy te beschermen. Met dit privacy statement willen
wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en
onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.
Lees deze verklaring goed door.
Om u meer wegwijs te maken, willen wij er voor zorgen dat iedereen begrijpt waar wij het over
hebben. Daarom leggen wij de belangrijkste zaken hier kort uit.
Scouts Online

Persoonsgegevens:

Bijzondere
Persoonsgegevens:
Datalek:

OPT-Out

Ook wel bekend als SOL Scouts Online is het registratiesysteem van
Scouting Nederland waar alle persoonsgegevens in bewaard worden.
Hiertoe hebben alle geregistreerden toegang om de gegevens in te zien
en/of te bewerken naargelang dit voor de persoon noodzakelijk is.
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres,
leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid
kunnen worden spreken wij over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je
adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben,
moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden
gezien als persoonsgegevens.
Er zijn ook gegevens van meer gevoelige aard waarvoor een hogere mate
van bescherming vereist is, zoals etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze overtuiging, gezondheid en medische gegevens.
Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze
leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden
tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens. Wij
hebben de meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in
sommige gevallen) aan jullie mochten wij een datalek constateren.
Wij sturen jullie informatie toe waarvan wij denken dat jullie dit willen zien.
Niet alles is noodzakelijk voor jullie om lid te blijven bij onze scouting.
Daarom kunnen jullie aangeven om alle overige communicatie niet meer
te ontvangen, ook wel ‘OPT-out’ genoemd.

Snel naar:
• Van wie verwerkt Scouting St. Jan de gegevens?
• Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
• Waarvoor verwerkt Scouting St. Jan persoonsgegevens?
• Hoe gaan jullie om met het maken van foto’s tijdens activiteiten?
• Verwerkt Scouting St. Jan ook bijzondere persoonsgegevens zoals het gezondheidsformulier?
• Hoe gaat Scouting St. Jan met mijn persoonsgegevens om?
• Kan ik mijn toestemming tot het gebruik van mijn persoonsgegevens terugtrekken?
• Kunnen jullie mij op de hoogte blijven houden van alle informatie van Scouting St. Jan?
• Hoe zorgen jullie voor de veiligheid van mijn persoonsgegevens?
• Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
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Van wie verwerkt Scouting St. Jan de gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben,
willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn onze jeugdleden en vrijwilligers binnen onze vereniging. Maar
natuurlijk ook onze vrienden van de VVSS (Vrienden Van Scouting St. Jan).
Over de jaren heen hebben wij ook veel contacten opgedaan met sponsoren en andere vrijwilligers.
Om ook deze groep te kunnen bedanken verwerken wij ook van hen de persoonsgegevens.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Voor de meeste gegevens die bij ons bekend zijn geldt dat de stafleden en de leden van het bestuur
je persoonsgegevens verwerken. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd in het systeem van
Scouting Nederland. De leden moeten dan ook zorg dragen voor de juiste registratie in Scouts Online.
Waarvoor verwerkt Scouting St. Jan persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van onze scoutingvereniging of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een
andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van je
gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en
bijvoorbeeld informatie kunnen toesturen voor onze activiteiten.
Als je eenmaal lid of relatie van Scouting bent, dan willen wij je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je
naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over
lidmaatschap gerelateerde zaken.
Natuurlijk vinden wij het leuk om met de leden en de ouders te delen wat wij doen op een zaterdag.
Van onze activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden die wij delen op onze website en/of onze
besloten Facebook-pagina van Scouting St. Jan. Ook deze foto’s worden aangemerkt als
persoonsgegevens. Hier hebben alleen de leden en ouders met een connectie toegang toe..
Daarnaast kunnen wij foto’s gebruiken voor promotie van onze vereniging in externe media. In alle
gevallen van het delen van beeldmateriaal geldt dat wij nooit een naam bij de foto’s voegen.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor wij gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning
van administratieve processen rondom contributie en jullie lidmaatschap. Maar ook via
inschrijfformulieren voor (zomer)kampen verwerken wij uw gegevens, zodat wij bij houden wie mee
wilt op kamp, maar ook of u gezondheid-technische aandacht nodig heeft waar wij van op de hoogte
moeten zijn.
Verwerkt Scouting St. Jan ook bijzondere persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw
toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat
noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat wij
willen hebben voor onze (zomer)kampen.
Het gezondheidsformulier zal worden bewaard voor het termijn van het lidmaatschap van het lid, tenzij
aanpassingen aan het formulier noodzakelijk zijn. Na het vervallen van het gezondheidsformulier zal
deze vernietigd worden.
Hoe gaat Scouting St. Jan met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal
gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in Scouts Online met je Mijn
Scouting-account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met Scouting,
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terug vinden en bewerken. Daarnaast kan het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, je gegevens
inzien. De gegevensbeheerders van onze scouting kunnen je gegevens – net als jijzelf – muteren.
Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (zoals de regionale en landelijke organisatie van
Scouting Nederland) kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of
vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.
Wisselen jullie mijn persoonsgegevens uit met anderen?
Scouting kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. In principe geldt dit ook voor
telefoonnummers en emailadressen die ouders van leden graag van elkaar willen hebben (voor het
maken van onderlinge afspraken, bijvoorbeeld carpoolen naar het zomerkamp). Wij maken uitsluitend
een uitzondering voor beeldmateriaal, zoals foto’s, welke wij kunnen delen via onze website of social
media kanaal (Facebook).
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om
statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor
het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
Kan ik aangeven dat ik mijn toestemming tot het gebruik van mijn persoonsgegevens wil
terugtrekken?
Natuurlijk, wanneer u uw toestemming wilt intrekken kunt u dit bij ons melden. Wij gaan dan er voor
zorgen dat wij alleen het hoogst noodzakelijke aan persoonsgegevens verwerken (voornamelijk voor
uw lidmaatschap, inschrijven voor kampen en het gezondheidsformulier).
Kan ik bij jullie opvragen welke gegevens jullie van mij gebruiken? En kan ik “vergeten” worden?
Een inzageverzoek in het kader van SAR of een beroep op het recht op vergetelheid (RTBF) dient
altijd te worden ingediend bij de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland via
privacy@scouting.nl. Wij en Scouting Nederland hebben dan één maand de tijd om aan uw verzoek te
voldoen.
Kunnen jullie mij op de hoogte blijven houden van alle informatie van Scouting St. Jan?
Ook binnen de regels van de privacy mogen wij jullie alle informatie toesturen om je op de hoogte te
houden van alle leuke activiteiten binnen de scouting. Alles wat belangrijk is voor je lidmaatschap
en/of deelname aan activiteiten mogen wij ongevraagd toesturen. Dat kan zowel per mail, post als
andere vormen van communicatie zijn.
Geldt dit voor alle communicatie?
Soms sturen wij ook informatie over activiteiten die door onze oudere groepen worden georganiseerd
of vragen wij jullie om hulp bij onze activiteiten. Voor dit soort communicatie, wat niet noodzakelijk is
voor je lidmaatschap, geldt dat er een OPT-Out mogelijkheid bestaat en deze mogelijkheid ook actief
geboden wordt. Wil je dit soort communicatie niet meer ontvangen, dan kun je via
info@scoutingstjan.nl de mogelijkheid tot OPT-Out aanvragen.
Hoe zorgen jullie voor de veiligheid van mijn persoonsgegevens?
Scouting St. Jan en Scouting Nederland zorgen voor voldoende beveiliging en passende technische
en organisatorische maatregelen om verlies en onrechtmatige verwerkingen van de
persoonsgegevens te voorkomen.
Hiervoor hanteren wij ter beveiliging maatregelen die onrechtmatige verwerkingen en misbruik die
binnen onderstaand hulpmiddelen vallen:
a. Het privacybeleid van Scouting Nederland is onze leidraad.
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b. Beperkingen binnen het Scouting Online systeem om er voor te zorgen dat je alleen inzage
en/of toegang hebt tot gegevens die voor jou belangrijk zijn.
c. Geëxporteerde lijsten met persoonsgegevens vanuit Scouts Online dienen alleen te worden
bewaard voor beperkte tijd (e.g. tijdens looptijd voor doeleinden als kampen en evenementen).
Het is uitdrukkelijk verboden de geëxporteerde gegevens te vermenigvuldigen of kopiëren op
elke mogelijke manier. De export is strikt persoonlijk en hier dient dan ook zorgvuldig mee
omgegaan te worden. Degene die de export maakt is er persoonlijk verantwoordelijk voor om
deze dusdanig te verwijderen dat deze niet meer te herstellen is door onbevoegden.
d. Een Verklaring Omtrent Gedrag is toegekend aan al onze vrijwilligers voordat zij bij Scouting
actief worden als leiding. Bij de aanvraag wordt onder andere gecontroleerd op omgang met
Informatie.
e. De Registratielijst van Scouting Nederland, waarop bij het vaststellen van misbruik van een
persoon die bij Scouting betrokken is (geweest), dat dit tot aanzienlijk risico voor Scouting of
haar leden leidt, Scouting Nederland kan besluiten die persoon uit te sluiten van lidmaatschap
in de toekomst. Om dit te waarborgen wordt dit vastgelegd in een registratiesysteem. Een
dergelijk systeem is vanwege de gevoelige aard aan nog strengere regels gebonden. Het
systeem is volgens de wet gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het meldingenregister
staat omschreven wat er wordt geregistreerd, met welk doel en wie er toegang toe heeft. De
Autoriteit Persoonsgegevens heeft zelf geen toegang tot de persoonsgegevens.
f. Elk jaar zal Scouting St. Jan de genomen maatregelen evalueren en eventuele aandachtsen/of verbeterpunten in overleg te nemen.
g. In geval van een ontdekking van een mogelijk datalek zullen wij de betrokkenen hierover
informeren binnen 24 uur via bestuur@scoutingstjan.nl en de nodige informatie verstrekken.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door scouting kun je bij ons
terecht via info@scoutingstjan.nl. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Scouting Nederland
via info@scouting.nl.
Wijzigingen privacybeleid
Scouting St. Jan en Scouting Nederland behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Scouts Online
te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of
raadplegen via www.scoutingstjan.nl/privacy en via www.scouting.nl/privacy.
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