
 

Privacyreglement scoutinggroep BE St. Joris Overijssel. 

Dit regelement geldt voor de leden en begeleiders van de scoutingvereniging BE St. Joris 
Overijssel en de vrijwilligers van de Stichting tot exploitatie en beheer troephuis Holten. 

Scoutinggroep BE ST Joris Overijssel verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag 
duidelijk en transparant informeren. 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. De scoutingvereniging BE St. Joris Overijssel houdt zich in alle gevallen 

aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij: 

 je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy 
Reglement; 

 verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van je persoonsgegevens; 

 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt dan wel wettelijk vereist; 

 op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 

Je persoonsgegevens worden door de scoutinggroep BE St. Joris Overijssel verwerkt ten behoeve van 

de volgende doeleinden: 

 onderlinge informatie 
 het versturen van uitnodigingen en verslagen 
 het versturen van nota’s 
 inschrijven voor bijeenkomsten 
 het bijhouden van een leden- en vrijwilligerslijst 
 vaststellen begeleidingsbehoefte 
 publicitaire doeleinden (Facebook, website en eventuele artikelen) 
 aanvrage VOG. 

 

 



Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 voornaam 
 achternaam 
 adres en e-mailadres 
 geboortedatum 
 telefoonnummers 
 foto  
 bijzonderheden m.b.t. gezondheidssituatie en daarop afgestemde begeleiding 
 naam, e- mailadres, telefoonnummer van ouders of verzorgers/begeleiding 
 gegevens in het kader van stageovereenkomsten 

 

Lidmaatschapsregistratie 
De lidmaatschapsregistratie verloopt via gegevensbeheerder SOL. De gegevens worden via 
een aanmeldformulier verzameld en via de mail of post verzonden naar degene die 
verantwoordelijk is voor de invoer van deze gegevens in SOL en voor de aanvragen VOG. De 
ledenadministratie heeft enkel inzicht in deze gegevens en zal deze invoeren in haar eigen 
administratie en Scouts Online. De ledenlijst is alleen inzichtelijk voor bestuur en 
verantwoordelijke leiding. Voor Scouts Online zie het privacystatement op 
www.scouting.nl/privacy. 
 
Ledenlijsten 
Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens, email 
en telefoonnummers van leden en ouders/begeleiders. In geval van nood kan de begeleiding 
ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze ledenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het 
leidingteam van de betreffende speltak en worden thuis dan wel in de blokhut in 
een afgesloten ruimte bewaard. Digitale ledenlijsten zijn voor kaderleden inzichtelijk op 
scouts online (niveau van toegang is op scouts online geregeld). De contactlijsten worden 
periodiek geactualiseerd. Waar mogelijk wordt gewerkt met actuele ledenlijsten via Scouts 
Online. 
 
Aanmeldingen activiteiten 
Voor aanmeldingen van activiteiten wordt gebruik gemaakt van email, waarbij alleen 
noodzakelijke persoonsgegevens worden gebruikt. Alleen de organisatie van het 
kamp/activiteit heeft toegang tot deze gegevens, noodzakelijk om het kamp/activiteit te 
kunnen organiseren. 
 
Gezondheidsformulieren opkomsten, activiteiten en kampen 
Scoutinggroep BE St. Joris Overijssel hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch 
zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook 
is het voor de opkomst met overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van 
de leden beschikt over informatie over de gezondheid/beperkingen van het lid. Denk hierbij 
aan voedselallergieën of medicijngebruik, beperkingen, behandelprotocollen. Hiervoor 
wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die bij aanvang van het 
lidmaatschap in hardcopy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de 
ouders/verzorgers. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de 
betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van 
de activiteit dan wel lidmaatschap vernietigd. 

http://www.scouting.nl/privacy


Het is aan de ouders/verzorger er voor te zorgen dat de informatie actueel blijft. Wij 
wijzigingen wordt oude informatie vernietigd. 
 
 
Financiële gegevens 
Alleen de penningmeester van Scoutinggroep BE ST. Joris Overijssel heeft inzicht in de 
financiële gegevens (IBAN rekeningnummer). 
 
Online media 
Scoutinggroep BE ST Joris Overijssel maakt gebruik van e-mail verkeer om haar leden op de 
hoogte te houden van activiteiten. (Ouders van) jeugdleden worden via de teamleiders 
gemaild. Het is de verantwoordelijkheid van ouders/leden om te zorgen dat het juiste 
emailadres bekend is bij de teamleiding.  
 
Beeldmateriaal 
Scoutinggroep BE St Joris Overijssel maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten 
ten behoeve van de promotie van Scouting op Facebook en advertentiemedia en als 
herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het 
maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken. 
Bij het maken van langdurig promotiemateriaal worden ouders/leden expliciet om 
toestemming gevraagd. 
 
Communicatie 
Het privacybeleid van Scoutinggroep BE ST. Joris Overijssel is terug te vinden 
via www.bestjorisoverijssel.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. 
 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk 

toestemming voor geeft. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 

dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader 

van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou opvragen. In een dergelijk geval dienen 

wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

mailto:privacy@scouting.nl


Bewaartermijn 
Scoutingroep BE St. Joris Overijssel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 
Recht op vergetelheid en inzage in gegevens  
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid of inzage in gegevens reageert 
Scoutinggroep BE St Joris Overijssel binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient 
schriftelijk gedaan te worden via gegevensbeheerder SOL (Conform het privacybeleid van 
Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van 
Scouting Nederland in behandeling genomen. 
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