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Privacybeleid Scouting Sint Stanislaus 
september 2018 

Inleiding 

De vereniging en stichting Scouting Sint Stanislaus verwerkt persoonsgegevens. Wij vinden het 
belangrijk om dit op een correcte en transparante manier te doen. Daarom informeren wij u via dit 
document over ons privacybeleid. 

Privacybeleid Scouting Nederland 

Scouting Sint Stanislaus is als scoutingvereniging verbonden aan Scouting Nederland en om die reden maken wij 
gebruik van hun registratiesysteem (SOL). De verwerking van persoonsgegevens in dat systeem valt onder het 
privacybeleid van Scouting Nederland. Dat privacybeleid is te vinden op: www.scouting.nl/privacy 

Ledenadministratie 

Inschrijving bij de vereniging gebeurt via een papieren inschrijfformulier. Deze wordt bewaard in een 
gesloten brievenbus op het clubgebouw tot het moment waarop de gegevens worden ingevoerd in 
SOL. Na dit moment wordt het formulier bewaard in een map van het verenigingsbestuur voor de duur 
van het lidmaatschap. 
 
Op het formulier staan de persoonsgegevens ingevuld die nodig zijn voor de inschrijving, 
correspondentie en incasso van de contributie. 

Activiteiten en kampen 

Voor deelname aan sommige activiteiten, waaronder kampen, moeten leden zich apart aanmelden. Bij 
deze aanmelding wordt er vaak gevraagd om speciale persoonsgegevens die bijvoorbeeld betrekking 
hebben op de gezondheid (bijvoorbeeld allergieën of medicijngebruik). Deze extra gegevens kunnen 
nodig zijn voor de veiligheid tijdens een activiteit of om goed te kunnen reageren bij een ongeluk. 
 
De gegevens worden bewaard bij de leiding van de activiteit (meestal de leiding van de speltak) totdat 
de activiteit voorbij is. Alleen de leiding van de activiteit heeft inzage in de gegevens. 

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

Sommige informatie met betrekking tot de gezondheid van een lid kan bij alle activiteiten en reguliere 
opkomsten van belang zijn. Het is daarom mogelijk om deze persoonsgegevens bij inschrijving vast te 
leggen voor de duur van het lidmaatschap of tot een moment van wijziging. 
 
Deze gegevens worden vastgelegd op het zogeheten gezondheidsformulier en samen met de 
inschrijving bewaard in een map van het verenigingsbestuur. De gegevens worden niet digitaal 
vastgelegd in SOL. 
 
Alleen de leiding van de speltak of activiteit waar een lid aan deelneemt heeft inzage in de gegevens. 

Nieuwsbrieven 

Het bestuur van de vereniging verstuurt een paar keer per jaar digitale nieuwsbrieven aan alle leden 
en/of hun ouders/verzorgers via het bij de inschrijving opgegeven e-mailadres. De nieuwsbrief bevat 
belangrijke informatie voor de leden van de vereniging die niet op een andere eenvoudige manier 
beschikbaar gemaakt kan worden. Daarom is er geen mogelijkheid om uit te schrijven voor deze 
nieuwsbrieven. 

Correspondentie 

Voor de correspondentie tussen de leiding van de speltakken en de leden en/of hun ouders/verzorgers 
worden verschillende oplossingen gebruikt, zoals e-mail en chatgroepen. Deze correspondentie kan 
optioneel zijn, maar wordt sterk aanbevolen om goed op de hoogte te blijven. 
 
Voor leden die tevens leiding of bestuurslid zijn geldt dat hun contactgegevens gepubliceerd kunnen 
worden ten behoeve van contact met (potentiële) leden en/of hun ouders/verzorgers. 

Beeldmateriaal 

Tijdens opkomsten, kampen en andere activiteiten worden vaak foto’s of video’s gemaakt waarop leden 
herkenbaar in beeld kunnen komen. De beelden worden in de eerste plaats gebruikt als aandenken en 
met die bedoeling verspreid onder de betrokken leden en/of hun ouders/verzorgers. 
 
Verder is het mogelijk dat sommige beelden gebruikt worden ter promotie van de vereniging op sociale 
media en openbare activiteiten (zoals een markt). In dit geval moet er toestemming zijn van alle 
herkenbaar afgebeelde personen. Bij inschrijving kan er toestemming worden gegeven voor al het 
toekomstige beeldmateriaal. Deze toestemming kan ook weer worden ingetrokken. Daarnaast kan er 
per geval schriftelijk toestemming worden verleend. 
 
In alle gevallen is het beeldmateriaal in handen van de leiding van de speltak of activiteit. In het geval 
van promotiedoeleinden kan het ook worden gebruikt door het bestuur van de vereniging en het 
promotieteam. 

Derde partijen 

Persoonsgegevens van leden worden niet met derde partijen gedeeld tenzij daar uitdrukkelijk 
toestemming voor is verleend. 
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Website 

De website van de vereniging (www.sintstanislaus.nl) maakt gebruik van cookies en integratie van 
externe scripts voor het goed functioneren van de website. 

Datalekken 

Wanneer er sprake of vermoeden is van een datalek zal dit worden gemeld aan de werkgroep privacy 
van Scouting Nederland (privacy@scouting.nl) die de melding volgens de “procedure datalekken” zal 
behandelen. De betrokkenen worden vervolgens zo snel mogelijk geïnformeerd. 

Recht op vergetelheid en verzoek tot inzage 

Een beroep op het recht op vergetelheid (RTBF) of verzoek tot inzage van persoonsgegevens (SAR) 
moet schriftelijk worden gedaan bij het secretariaat van de groep (info@sintstanislaus.nl). Het wordt 
behandeld volgens het privacybeleid van Scouting Nederland in overleg met de afdeling Juridische 
Zaken van Scouting Nederland. De vereniging is verplicht binnen één maand te reageren. 

Communicatie privacybeleid 

Een actuele versie van dit document is op te vragen bij het secretariaat van de vereniging 
(info@sintstanislaus.nl) en te vinden op: www.sintstanislaus.nl/privacy/. 

http://www.sintstanislaus.nl/
mailto:privacy@scouting.nl
mailto:info@sintstanislaus.nl
mailto:info@sintstanislaus.nl
http://www.sintstanislaus.nl/privacy/

