Privacy beleid Scouting Hanzeluiden, Kampen
Beleid mbt wet privacy, ingaande 25 mei 2018
In onderstaand wordt kort uitgelegd hoe Scouting Hanzeluiden invulling geeft aan de privacy
wet. Deze wet heeft tot doel om persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en te
beschermen. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: naam, adres, leeftijd, e-mailadres, maar
ook foto’s of video’s.
Scouting Hanzeluiden conformeert zich aan het privacy beleid scouting Nederland, zie
http://scoutingnederland.m18.mailplus.nl/nct319146387/Q4HStAvpWrCxKdK
Registratie persoonsgegevens
Navolgende systemen en werkwijze worden gehanteerd:
-Inschrijving bij Scouting Hanzeluiden geschiedt middels een inschrijfformulier. Op dit
inschrijfformulier wordt o.m. gevraagd of beeldmateriaal van het ingeschreven lid geplaatst
mag worden op Hanzeluiden pagina’s, en is er een verwijzing naar dit privacy beleids
document.
-Inschrijfformulieren en Gezondheidsformulieren voor activiteiten en kampen, deze laatste
zijn voor opkomsten die langer duren dan een reguliere opkomst, het is dan noodzakelijk dat
de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid,
denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. De formulieren worden in een
afgesloten ruimte en niet digitaal bewaard.
-Aanwezigheidsregistratie en contactgegevens binnen speltakken
Na beëindiging van het lidmaatschap of de activiteit worden de gegevens binnen 3 maand
vernietigd.
Scouting Hanzeluiden bewaart en gebruikt persoonsgegevens:
- In Scouts OnLine(SOL), het administratiesysteem van scouting Nederland; op basis
van dit systeem distribueert de groepssecretaris scouting gerelateerde informatie per
mail, (of in bijzondere gevallen per post) en verrekent de groepspenningmeester
contributie en andere relevante kosten.
Teamleiders en gegevensbeheerders per speltak hebben voor hun speltak toegang
tot de SOL speltakinformatie.
- Aanwezigheidsregistratie en contact-gegevens binnen de speltakken, zodat
speltakleiding contact met ouder(s) op kunnen nemen. Ook worden relevante*)
gezondheids-gegevens die ouders gemeld hebben vastgelegd (die informatie welke
de speltakleiding nodig heeft, zoals bv allergie informatie, of medicijngebruik welke
tijdens opkomst ingenomen moet worden). De mappen worden in een afgesloten
kast bewaard. *)Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid
van de ouder/verzorger.
- Leden informatie wordt NIET gedeeld met andere organisaties buiten scouting
Nederland om.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens binnen 3 maand vernietigd.

Beeldmateriaal
Ter informatie maken een aantal speltakken gebruik van social media; om informatie met
(ouders van) leden te delen betreffende aanstaande opkomsten of activiteiten, maar ook om
een impressie te geven van een opkomst of activiteit; hierbij kan het voorkomen dat
beeldmateriaal wordt gebruikt. Middels het zetten van een vinkje op het inschrijfformulier
wordt hiertoe toestemming verkregen. Deze toestemming is altijd in te trekken.
Inzage in ledeninformatie
Met het aangaan van het lidmaatschap ontvangt ieder lid een inlogaccount in SOL. Een Lid
heeft altijd inzicht in eigen gegevens en heeft men de mogelijkheid deze te bewerken of
gegevens af te schermen.
Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek, dat onbevoegden toegang tot
persoonsgegevens kunnen hebben gehad, zal het scouting Nederland protocol ‘datalekken
verwerkers’ worden gevolgd, Het wordt 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) reageert Scouting Hanzeluiden binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient
schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (Secretariaat@hanzeluiden.nl). Conform
het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling
Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.
Communicatie
Dit privacy beleid van Scouting Hanzeluiden is terug te vinden via www.Hanzeluiden.nl en op
te vragen via het secretariaat; secretariaat@hanzeluiden.nl
Overgangsregeling
Alle bestaande leden (of –indien < 16 jaar: hun ouders) worden middels mail van dit
beleidsplan op de hoogte gesteld. Een invulstrook met naam en ondertekening dient te
worden geretourneerd, dat kennis genomen is van deze regeling en de toestemmingsvraag
mbt eventuele publicatie van beeldmateriaal wordt beantwoord.
Tot slot
Aanvullende informatie kan altijd verkregen worden via Secretariaat@hanzeluiden.nl
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