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Bij de verwerking van persoonsgegevens in Scouting Saal gebonden aan de daarvoor 
geldende wet- en regelgeving. 
Vanaf 25 mei 2018 gaan er nieuwe Europese privacyregels gelden. Er veranderen dingen 
voor alle organisaties die persoonsgegevens bewaren, dus ook voor onze groep. 
De nieuwe wet heet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels 
General Data Protection Regulation (GDRP). 
 
Hier lees je hoe wij als scoutinggroep omgaan met persoonsgegevens en privacy en wat je 
zelf kunt doen met deze gegevens. Voor een volledig overzicht lees je het Privacybeleid van 
Scouting Nederland, dat ook door onze groep wordt gevolgd. 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Onder persoonsgegevens horen dingen als naam, geboortedatum, adres, 
bankrekeningnummer en e-mailadres maar ook video en foto’s. 
 
Inschrijfformulier 
Wij krijgen onze gegevens via het inschrijfformulier dat voor/door het lid wordt ingevuld. De 
inschrijfformulieren gaan naar de secretaris die de gegevens invoert in het landelijke 
administratiesysteem Scouts Online. De papieren inschrijfformulieren worden daarna 
bewaard door de teamleider van de speltak van het lid. Na uitschrijving worden de papieren 
inschrijfformulieren bewaard door het secretariaat. 
Voor het versturen van de facturen gebruiken we het systeem factuursturen.nl. De gegevens 
voor het versturen van de facturen haalt de penningmeester uit Scouts Online. Hier zijn geen 
bankrekeningnummers bij omdat we geen automatische incasso’s gebruiken. 
 
Van wie beheren wij gegevens? 
Als groep beheren wij persoonsgegevens van onze leden, oud-leden en mensen die 
interesse hebben gehad in onze groep, en - in het geval van minderjarige leden - gegevens 
van ouders en verzorgers van voornoemde groepen. 
 
Daarnaast hebben wij gegevens van bedrijven en organisaties waar wij te maken mee 
hebben gehad of willen gaan hebben. 
 
Uitwisseling binnen scouting 
Omdat wij als scoutinggroep vallen onder de regio Scouting Noordoost Brabant en de 
landelijke organisatie Scouting Nederland, delen wij onze ledengegevens met deze 
organisaties via het landelijke administratiesysteem Scouts Online. Voor de omgang met 
persoonsgegevens bij deze organisaties, ze de betreffende websites: 
https://www.scouting.nl/privacy en http://www.scoutingnobrabant.nl/  
 
Wij wisselen alleen gegevens uit met de Regio en Scouting Nederland als dat nodig is. We 
wisselen geen gegevens uit met externe partijen.  
 
 

https://www.scouting.nl/privacy
https://www.scouting.nl/privacy
https://www.factuursturen.nl/
https://www.scouting.nl/privacy
http://www.scoutingnobrabant.nl/


 
Privacystatement 
Scoutinggroep Dr. Saal van Zwanenberg Oss  
April 2018 
 
 
Waar gebruiken we persoonsgegevens voor? 
Om je als lid van onze groep in te schrijven. Voor contact met de leden en/of hun 
ouders/verzorgers om ze te informeren of het versturen van facturen. We gebruiken de 
gegevens om onze activiteiten te kunnen uitvoeren zoals het boeken van een 
kampeerterrein, een verzekering af te sluiten of om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te 
vragen. 
 
En bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden of 
geloof verwerken wij als groep alleen als wij daar wettelijk toe verplicht worden, en als de 
desbetreffende persoon toestemming heeft gegeven. Denk daarbij aan gegevens over 
gezondheid die we vragen op het gezondheidsformulier voor zomerkampen. 
 
Burgerservicenummer 
Burgerservicenummers mogen wij van de wet niet opslaan. Scouting Nederland controleert 
actief of hun groepen dat naleven in het administratiesysteem Scouts Online en verwijdert 
alle gegevens daaromtrent die worden geconstateerd. 
 
Hoe lang worden gegevens bewaard? 
Gegevens over je lidmaatschap worden bewaard, bijvoorbeeld om in het geval van een 
reünie contact te kunnen opnemen. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de 
wettelijk bepaalde voorschriften. Er kan een verzoek ingediend worden om deze gegevens 
na uitschrijven te vernietigen in het kader van recht op vergetelheid.  
 
Wie kan er bij mijn gegevens? 
Ten eerste kan elk lid van de groep zelf zijn gegevens beheren in het administratiesysteem 
Scouts Online. Via je Mijn Scouting-account kun je inloggen op https://sol.scouting.nl/ en alle 
gegevens aanpassen.  
 
In Scouts Online kun je ook bepaalde gegevens zien van de andere leden van jouw 
spelonderdeel (adres en telefoonnummer).  
Je kunt je eigen gegevens aanpassen en ook aangeven dat ze geheim zijn. Deze gegevens 
zijn dan niet te zien voor de andere leden van jouw spelonderdeel. 
 
Leiding van de speltak kan in Scouts Online de gegevens van leden inzien, ook als deze als 
geheim zijn aangemerkt. Dit omdat we deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van 
onze scoutingactiviteiten zoals hierboven genoemd.  
 
Naast de persoon van wie de gegevens zijn kunnen de gegevensbeheerders van de groep 
in Scouts Online gegevens wijzigen. Gegevensbeheerders zijn leden van het bestuur die 
vanuit hun taak toegang nodig hebben tot deze gegevens zoals voor het in- en uitschrijven 
van leden, het versturen van brieven, facturen of het aanvragen van een VOG.  
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Wie kan er bij mijn gegevens - vervolg 
De papieren inschrijfformulieren en eventuele hard-copy exports van gegevens uit Scouts 
Online zijn in beheer bij de teamleider van de speltak van het lid. Deze gegevens worden 
niet aan derden verstrekt.  
 
De gegevens worden in Scouts Onine beveiligd door een persoonlijke login met 
wachtwoord. De teamleiders zijn ervoor verantwoordelijk dat de hen toevertrouwde 
persoonsgegevens veilig bewaard worden. 
 
Elk lid heeft recht op inzage van de gegevens die Scouting Saal over hem/haar bewaart. 
 
Mailcontact 
Voor het goed kunnen organiseren van onze groep versturen wij facturen en brieven per 
e-mail. Het is niet mogelijk om voor deze mailings uit te schrijven omdat wij ze noodzakelijk 
achten voor het goed functioneren van onze organisatie. Inschrijven voor bijvoorbeeld de 
mailinglijst van Vrienden van de Saal gebeurt op verzoek (opt-in) en kan ten alle tijden 
stopgezet worden.  
 
Aanvullende gegevens 
Voor kampen en andere activiteiten wordt aan de leden of ouders/verzorgers gevraagd om 
de bestaande gegevens op het inschrijfformulier te controleren zodat alle gegevens 
up-to-date zijn. Daarnaast kan om aanvullende gegevens gevraagd worden zoals zoals 
gezondheidsinformatie. 
Gegevens over de gezondheid van het lid worden alleen gebruikt tijdens de activiteit 
waarvoor ze nodig zijn (bijvoorbeeld zomerkamp) en worden daarna vernietigd. 
 
Video en beeldmateriaal 
Foto's en/of filmmateriaal van leden kunnen door kader van de Dr. Saal van 
Zwanenberggroep worden geplaatst op onze website www.scoutingsaal.nl of andere door 
ons uitgegeven media (Facebook, Twitter, Scouting Magazine/Zwanennieuws).  
Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat op elk moment kenbaar maken aan de teamleider 
van de speltak via webmaster@scoutingsaal.nl. Eventueel bestaand beeldmateriaal van het 
lid zal op aangeven van het lid voor zover mogelijk verwijderd worden van de website en 
andere media en er zal geen nieuw beeldmateriaal van het lid door ons gepubliceerd 
worden.  
 
Disclaimer en cookies 
Scouting Saal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit 
privacybeleid. 
 
De inhoud van www.scoutingsaal.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting 
Saal tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te 
bieden, verstrekt Scouting Saal expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze 
website aangeboden informatie volledig of actueel is. 
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www.scoutingsaal.nl maar geen gebruik van cookies. Voor het privacybeleid en cookiebeleid 
van onze website-host verwijzen wij u naar hun website: https://www.one.com  
 
Nieuwe inschrijfformulieren 
Met de ingang van de nieuwe AVG in mei 2018 zullen we alle bestaande inschrijfformulieren 
vervangen voor nieuwe formulieren. Dat betekent dat alle leden of hun ouders/verzorgers 
het nieuwe formulier moeten invullen. Het oude formulier zal worden vernietigd zodra het 
nieuwe formulier ingeleverd is. 
 
De inschrijfformulieren van oud-leden worden niet vernietigd maar bewaard voor hierboven 
genoemde redenen. Alle bijzondere persoonsgegevens op deze formulieren zullen worden 
doorgehaald. Op verzoek van het oud-lid kan een formulier alsnog worden vernietigd.  
 

 

http://www.scoutingsaal.nl/
https://www.one.com/

