
Privacy-beleid 
Scouting Oud-Beijerland 

Versie 2.0 (concept)

Datum 01/02/2020

Verantwoordelijk Bestuur

Herzien per 01/02/2022



Inleiding 

Als Scouting-organisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, 
activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. 
Door middel van dit document informeert Scouting Oud-Beijerland u hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens 

Scouting Oud-Beijerland heeft toegang tot uw persoonsgegevens via: 

Scouts OnLine 

De gegevens die je online invoert in het ledenadministratie-systeem Scouts OnLine (SOL) van Scouting 
Nederland om jezelf als aspirant lid in te schrijven bij Scouting Oud-Beijerland.  

Als je inlogt in Scout OnLine (https://sol.scouting.nl) heb je als lid zelf altijd inzicht in je eigen gegevens 
en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of bepaalde gegevens af te schermen. 
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens en omgang met uw persoonsgegevens door Scouting 
Nederland gelden de voorwaarden die te vinden zijn op de site van Scouting Nederland, privacy-beleid 
Scouting Nederland ,te vinden op www.scouting.nl/privacy 

Inschrijfformulier automatische incasso 

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u toestemming aan de vereniging Scouting Oud-
Beijerland om de desbetreffende bedrag(en) van uw bankrekening af te schrijven. voor de daarvoor 
bedoelde activiteiten/verplichtingen. 
Op dit formulier staan de relevante gegevens van de betreffende leden en de NAW-gegevens + de 
bankrekening-nummers van deze leden of hun wettelijk vertegenwoordigers. 
Het formulier wordt bewaard door de penningmeester bij de financiële administratie tot het moment van 
uitschrijving. Dit formulier wordt digitaal opgeslagen. 

Gezondheidsformulier 

Voorafgaand aan een (zomer)kamp zal een inschrijfformulier uitgedeeld worden. Hierin staan NAW-
gegevens, eventueel paspoort/ ID kaart nummer2, verzekeringsgegevens, medische informatie en 
contactgegevens in geval van nood bestemd voor de groepsleiding. Deze informatie wordt bewaard door 
speltakleid(st)er van de speltak tot en met het einde van het kamp. Hierna wordt de informatie uiterlijk 
na verstrijken van 1 maand vernietigd. De informatie wordt niet digitaal opgeslagen. 

Inschrijfformulier Ledendienstbaarheid 

Voor de administratie van de ledendienstbaarheid wordt gebruik gemaakt van de door u ingevulde 
gegevens. De door u ingevulde gegevens zullen onderling binnen uw werkgroep niet worden uitgewisseld 
tenzij er door u mondeling/schriftelijk goedkeuring voor wordt gegeven. De door u ingevulde gegevens 
worden bewaard door de coördinator ledendienstbaarheid tot het moment van uitschrijving. Dit formulier 
wordt digitaal opgeslagen. 

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


Gebruik van de persoonsgegevens. 

Ledenadministratie. 

Voor de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het 
ledenadministratie-systeem van Scouting Nederland (Scouts Online) . Deze lijst wordt onder andere 
gebruikt voor: 

- Het verzamelen van e-mailadressen bij gerichte mailing, o.a. nieuwsbrief en uitnodiging algemene 
ledenvergadering; 

- Opzoeken van gegevens voor het uitvoeren van bestuurstaken. 

Binnen Scouting Oud-Beijerland zijn de ingevulde gegevens zichtbaar voor het voltallige bestuur. Dit voor 
zover nodig om zijn/haar functie binnen dit bestuur uit te kunnen voeren. De speltakleid(st)er en 
gegevensbeheerd(st)er van de speltak waarin uw zoon/dochter in zit kan alleen bij de persoonsgegevens 
van de leden van de desbetreffende speltak. 

Financiële administratie. 

In de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van de persoonsgegevens zoals vastgelegd in de 
ledenadministratie-systeem van Scouting Nederland  Scouts OnLine (SOL). Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van de bankrekening-nummers van leden of hun wettelijk vertegenwoordigers en van de 
gegevens zoals op het inschrijfformulier automatische incasso is ingevuld. 
Dit alles ten behoeve van de inning verschuldigde contributie,kampgelden ed. 

Binnen Scouting Oud-Beijerland hebben de volgende personen toegang tot deze informatie: voltallige 
bestuur Scouting Oud-Beijerland, de speltakleid(st)er en gegevensbeheerd(st)er van de speltak waarin uw 
zoon/dochter zit en de leden die door de groepsraad of bestuur zijn belast met de controle van de 
financiën (kascommissie). 
De administratie wordt gevoerd met behulp van boekhoudsoftware. Toegang tot de administratiesoftware 
of de website van de bank is beveiligd met gebruikersnamen en wachtwoorden. 

E-mailgroepen. 

Voor het versturen van e-mail aan specifieke groepen worden e-mail aliassen gebruikt. Hiervoor worden de 
mailadres(sen) gebruikt die in Scouts OnLine zijn ingevoerd. Voorbeelden van e-mail aliassen zijn die voor 
bestuur ,speltakken en de ledendienstbaarheid. 

Gebruik beeldmateriaal. 

Binnen Scouting Oud-Beijerland wordt beeldmateriaal gebruikt voor sociale media, voor op de website en 
voor gedrukt materiaal als Scouting Magazine en folders. Alleen in speciale gevallen zullen we 
beeldmateriaal voorzien van naam, bijvoorbeeld tijdens het uitreiken van onderscheidingen/insignes.  

Beveiliging persoonsgegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens door de hierboven beschreven personen zal met de maximale 
zorgvuldigheid en (digitale) beveiliging gebeuren (firewall, wachtwoorden). Papieren formulieren worden 
door de hierboven beschreven personen opgeslagen. 
Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid toch een datalek vastgesteld worden dan zal dit gemeld worden 
conform de Procedure Datalekken van Scouting Nederland. 
Mochten er papieren documenten ontvreemd worden dan zullen we aangifte doen bij de politie. 



Communicatie. 

Het privacy-beleid van Scouting Oud Beijerland is terug te vinden via www.scouting-oud-beijerland.nl en 
op te vragen via het bestuur op bestuur@scouting-oud-beijerland.nl 

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 Oud Beijerland binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden 
via het secretariaat (bestuur@scouting-oud-beijerland.nl). Conform het privacy-beleid van Scouting 
Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in 
behandeling genomen. 

Vragen en/of klachten. 

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Scouting Oud-Beijerland kun je 
terecht bij het bestuur via het mailadres bestuur@scouting-oud-beijerland.nl of een van de bestuursleden 
rechtstreeks benaderen via mail of telefoon. 
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