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Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Scouting Frankendael verwerkt, net als andere verenigingen, persoonsgegevens.

Over hoe wij dat doen en met welk doel, willen we graag duidelijk en transparant zijn. De

informatie in dit statement is een aanvulling op het privacy statement van Scouting

Nederland dat terug te vinden is op www.scouting.nl/privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum.

Wanneer een combinatie van deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden

spreken we over persoonsgegevens. Ook foto’s en video’s worden gezien als

persoonsgegevens.. Daarnaast is er een categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals

gezondheidsinformatie, waarvoor de wetgever extra strenge eisen stelt aan opslag en gebruik.

Iedereen die persoonsgegevens opslaat moet daar zorgvuldig mee omgaan om te garanderen

dat de privacy van personen wordt gegarandeerd. Dat geldt dus ook voor Scouting

Frankendael die ten behoeve van de verenigingsactiviteiten persoonsgegevens van jeugdleden

en vrijwilligers opslaat en gebruikt.

Lidmaatschapsregistratie

Aanmelden van jeugdleden en vrijwilligers voor het lidmaatschap gaat via een papieren

inschrijfformulier. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd

in ons ledenadministratie-systeem Scouts Online (SOL). SOL wordt beheerd door Scouting

Nederland en hun privacy beleid is hierop van toepassing.

De volgende gegevens worden opgeslagen in SOL:

- Naam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer van jeugdleden en vrijwilligers

- Bankrekeningnummer

- Naam, email, telefoonnumer van ouders van jeugdleden

Het papieren inschrijfformulier wordt vernietigd na inschrijving in SOL.

Gezondheidsformulieren voor overnachtingen en kampen

Specifiek voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een

overnachting of kamp, is het gewenst dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over

informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of

medicijngebruik. Deze informatie valt in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ en

daarom gelden er aparte regels.

Bij inschrijven voor een overnachting of kamp wordt door de speltakleiding aan

ouders/verzorgers gevraagd een online gezondheidsformulier in google docs in te vullen.

Deze gegevens worden na afloop van het kamp gewist.

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten

Soms is het gewenst dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde

medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën

of medicijngebruik. Scouting mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar

wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van

deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de

verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Financiële gegevens

Contributie en kampen worden via de ING rekening van de vereniging geïnd in de vorm van

een automatische incasso. Deze betalingen worden op als contributie overgenomen in het

boekhoud programma van Scouting Frankendael.

https://www.scouting.nl/privacy
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VOG

Voor elke vrijwilliger wordt een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aangevraagd. De VOG

wordt door een lid van het bestuur op echtheidskenmerken gecontroleerd. De vereniging

bewaart een kopie van de VOG op de gezamenlijke dropbox van de vereniging. De kenmerken

van de VOG worden geregistreerd in SOL. De originele VOG wordt aan de vrijwilliger

teruggegeven. De kopie wordt vernietigd na vertrek van de vrijwilliger bij de vereniging of na

registratie van een nieuwe VOG.  De registratie van de kenmerken in SOL vervalt automatisch

bij uitschrijving van het lid.

Contactlijsten

De contactgegevens van het lid en diens ouders/verzorgers worden via SOL beschikbaar

gesteld, zodat de leidinggevende van de betreffende speltak contact op kunnen nemen met de

leden en hun ouders/ verzorgers in verband met de activiteiten.

Daarnaast worden e-mail adressen van de ouders in zogenaamde maillijsten van de

betreffende leidingteams bijgehouden, zodat niet ieder lid apart benaderd hoeft te worden

over op hand zijnde activiteiten.

Beeldmateriaal

De leiding van Scouting Frankendael maakt tijdens opkomsten en activiteiten soms foto’s en

eventueel video’s als herinnering. Gebruik van dit beeldmateriaal is beperkt tot uitwisseling

binnen de vereniging, bijvoorbeeld middels een appgroep met ouders. Bij

lidmaatschapsregistratie wordt in dit kader toestemming gevraagd voor het gebruiken van

beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid.

Communicatie

Het privacystatement van Scouting Frankendael is terug te vinden zijn via

www.scoutingfrankendael.nl.

en op te vragen via secretariaat@scoutingfrankendael.nl

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol

datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na

melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft

dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens

(SAR) zal Scouting Frankendael binnen één maand op dit verzoek reageren. Dit

verzoek dient per mail gedaan te worden via secretariaat@scoutingfrankendael.nl.
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