
 

Privacy beleid Scouting Dieren 1 
 

Scouting Dieren 

Privacy Beleid 
 
 
 
 
Privacy beleid Scouting Nederland  
Scouting Dieren is een onderdeel van Scouting Nederland.  Veel gegevens van onze leden worden 
verwerkt binnen Scouting Nederland. Over hoe zij met deze gegevens omgaan heeft Scouting 
Nederland een Privacy beleid geschreven. Deze is te downloaden via www.scoutingdieren.nl.  
 
Inschrijfformulieren  
Lidmaatschap  
Welke gegevens verwerken wij en van wie? 
persoonlijke gegevens van het lid van de speltak. 
Contact gegevens van een ouder / verzorger van het lid.  
Betalingsgegevens zodat er contributie afgeschreven kan worden. 
 
Welke verwerkingen doen wij, wat is het doel en wat is de grondslag?  
Als het formulier digitaal wordt verstuurd zal deze ook digitaal worden opgeslagen door onze 
ledenadministratie. Als het formulier als een hard copy wordt afgeleverd bij de leiding van de 
desbetreffende groep, zal het formulier worden overhandigd aan onze ledenadministratie.  
Het doel is om de gegevens van het nieuwe lid te verwerken.  
 
Waar bewaren wij de gegevens, hoe lang en hoe zijn ze beveiligd? 

De gegevens worden enkel beheerd door onze ledenadministratie.  De gegevens het nieuwe lid 
worden in SOL verwerkt. Een online registratie systeem van Scouting Nederland. Elk lid kan zijn of 
haar gegevens hier in zien en aan laten passen als de gegevens niet kloppen.  
SOL is een beveiligde internet omgeving. Voor verdere toelichting rondom SOL, zie het “Privacy 
beleid vereniging Scouting Nederland” via www.scoutingdieren.nl .  
 
Wie verwerkt de gegevens, wie heeft er inzicht in de gegevens en welke afspraken hebben wij met 
hen gemaakt? 
Onze ledenadministratie heeft in eerste instantie altijd inzicht in de gegevens.  
Verder zijn de gegevens inzichtelijk via SOL. Niet iedereen kan deze gegevens inzien via SOL.  
Voor verdere toelichting rondom SOL, zie het “Privacy beleid vereniging Scouting Nederland” via 
www.scoutingdieren.nl 

Hoe heeft de persoon zelf inzicht in de gegevens en hoe kunnen ze die opvragen / wijzigen? 

Via SOL kan elk lid altijd zijn of haar contact gegevens inzien en/of zelf wijzigen. Voor verdere 
toelichting rondom SOL, zie het “Privacy beleid vereniging Scouting Nederland” via 
www.scoutingdieren.nl 
 
Hoe informeren wij personen over het gebruik van hun gegevens?  
Op het inschrijfformulier staat benoemd welke gegevens wij vragen. Via deze toelichting en het 
“privacy beleid vereniging Scouting Nederland” wordt duidelijk hoe de gegevens worden geregistreerd.  
 
Activiteiten en kampen 
Soms moeten er voor (externe) activiteiten opnieuw een inschrijfformulier ingevuld worden.  
Dit zodat de organisatie de benodigde gegevens van elke deelnemer heeft voor ieders veiligheid (in 
verband met verzekeringen en het hebben van contactgegevens van het thuisfront bij noodgevallen). 
Op elk inschrijfformulier zal beschreven staan waarom en hoe de persoonlijke gegevens worden 
opgevraagd en beheerd.  
 
Gezondheidsformulieren  
Het gezondheidsformulier is te downloaden via  www.scoutingdieren.nl  
 
 

http://www.scoutingdieren.nl/
http://www.scoutingdieren.nl/
http://www.scoutingdieren.nl/
http://www.scoutingdieren.nl/
http://www.scoutingdieren.nl/


Privacy beleid Scouting Dieren 2 
 

Welke gegevens verwerken wij en van wie? 
Op het formulier vragen wij om: 
persoonlijke gegevens van het lid van de speltak. 
Contact gegevens van een ouder / verzorger van het lid. 
Gegevens van het lid met betrekking tot de gezondheid. Zoals speciale zorg en medicijn gebruik en 
gegevens over de ziektekostenverzekering, huisarts en tandarts.  
 
Welke verwerkingen doen wij, wat is het doel en wat is de grondslag?  
Een hardkopie wordt opgeslagen. Digitaal alleen als de ouders het digitaal opsturen. Het doel is om 
adequate zorg te kunnen verlenen aan het aan de leiding toevertrouwde kind. 
Waar bewaren wij de gegevens, hoe lang en hoe zijn ze beveiligd? 
De gegevens worden hardkopie bewaard in een afgesloten kast (uitgezonderd tijdens activiteiten die 
elders plaatsvinden. Ze worden jaarlijks na de laatste opkomst van het seizoen vernietigd of eerder bij 
een vervallen lidmaatschap of tussentijdse wijziging. 
 
Wie verwerkt de gegevens, wie heeft er inzicht in de gegevens en welke afspraken hebben wij met 
hen gemaakt? 
Het formulier wordt door het aangewezen lid van de speltak opgeslagen en beheerd. Tijdens externe 
activiteiten zal het archief zorgvuldig worden opgeslagen zodat het niet algemeen toegankelijk is. In 
geval van nood zijn de gegevens inzichtelijk voor iedere hulpverlener. 
 
Hoe heeft de persoon zelf inzicht in de gegevens en hoe kunnen ze die opvragen / wijzigen? 
Indien gewenst kan het formulier opgevraagd worden bij de beheerder. 
 
Hoe informeren wij personen over het gebruik van hun gegevens?  
In de kop van het formulier staat de richtlijn beschreven. 
 
Overige registratiesystemen (anders dan SOL)  
Scouting Dieren heeft geen andere registratiesystemen buiten SOL om.  
U word over het algemeen op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en nieuws binnen Scouting 
Dieren via de mail. Mail vanuit de groep zal verzonden worden met alle ontvangers in BCC. Dit zodat 
uw email adres niet inzichtelijk is voor iedereen.  
 
Gebruik ledenlijsten en gezondheidsformulieren buiten SOL  
Tijdens een kamp (en/of opkomst) zal er van het gezondheidsformulier een hardcopy aanwezig zijn. 
De hardcopy is veilig opgeborgen op een plek waar alleen de directe leiding toegang tot heeft. 
Mocht er iets gebeuren dan is het gezondheidsformulier, na toestemming van de leiding, inzichtelijk 
voor eventuele hulpverleners. 
Als er iets gebeurd is wordt u achteraf ook geïnformeerd over wie de hardcopy hebben ingezien. 
Als de hardcopy vermist is dan wordt u direct ingelicht. 
 
Tijdens opkomsten is er een hardcopy aanwezig met de ledenregistratie. 
Dit is verplicht bij een eventuele brand. Hierop staan de namen van de leden. 
Als er iets gebeurd is wordt u achteraf ook geïnformeerd over wie de hardcopy hebben ingezien. 
Als de hardcopy vermist is dan wordt u direct ingelicht. 
 
Beeldmateriaal  
Welke gegevens verwerken wij en van wie? 
Tijdens opkomsten en activiteiten kan er beeldmateriaal worden gemaakt van elk lid.  
 
Welke verwerkingen doen wij, wat is het doel en wat is de grondslag?  
Het beeldmateriaal wordt opgeslagen op de telefoon en/of computer van de maker van het 
beeldmateriaal. 
Het beeldmateriaal kan gedeeld worden met PR van Scouting Dieren voor promotie doeleinden.  
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Waar bewaren wij de gegevens, hoe lang en hoe zijn ze beveiligd? 
De maker van het beeldmateriaal heeft het beeldmateriaal zelf in zijn/haar beheer.  
Bij het maken van het beeldmateriaal is er sprake van Portret- en Auteursrecht.  
Scouting Dieren volgt de richtlijnen van het Portret- en Auteursrecht.  
Meer informatie over het Portret- en Auteursrecht kunt u vinden via www.scoutingdieren.nl  
 
Wie verwerkt de gegevens, wie heeft er inzicht in de gegevens en welke afspraken hebben wij met 
hen gemaakt? 
Bij het maken van het beeldmateriaal is er sprake van Portret- en Auteursrecht.  
Scouting Dieren volgt de richtlijnen van het Portret- en Auteursrecht.  
Meer informatie over het Portret- en Auteursrecht kunt u vinden via www.scoutingdieren.nl 
 
Hoe heeft de persoon zelf inzicht in de gegevens en hoe kunnen ze die opvragen / wijzigen? 
Elk lid moet bij het inschrijven toestemming geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal.  
Als er géén toestemming wordt gegeven is Scouting Dieren verplicht om deze op te volgen.  
 
Hoe informeren wij personen over het gebruik van hun gegevens?  
Elk lid moet bij het inschrijven toestemming geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. 
 
Delen met derden  
In sommige gevallen, bij bijvoorbeeld externe activiteiten, zal er gevraagd worden om persoonlijke 
gegevens van elke deelnemer. Er worden zonder uw toestemming geen gegevens gedeeld met 
derden.  Voor de procedure rondom externe activiteiten zie de beschrijven van  
“Inschrijfformulieren” en “Gezondheidsformulieren”.  
 
In sommige gevallen kan het voorkomen dat Scouting Dieren persoonlijke gegevens deelt met 
externen voor interne doeleinden. Denk daarbij aan het printen van een kampboekje waar namen en 
telefoonnummers in gedrukt staan.  
In deze gevallen wordt er een contract getekend met de externe partij waarbij er afspraken worden 
gemaakt over onder andere het vernietigen van de persoonsgegevens binnen de gestelde termijn.  
 
Communicatie over privacy beleid  
Het privacy beleid van Scouting Dieren is terug te vinden op de website van Scouting Dieren via 
www.scoutingdieren.nl.  
Alle ouders en leden worden geïnformeerd over ons privacy beleid.  
Al onze leden krijgen een nieuw inschrijfformulier welke is opgesteld conform de privacywet zoals 
deze is opgesteld per 25 mei 2018.  
Ook is er is een handreiking geschreven voor leiding en vrijwilligers met praktische zaken waar zij 
rekening mee moeten houden.  
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