
Document omtrent privacywetgeving 
Dit document dient ertoe de privacyregels waaraan wij als Scouting Dorus Rijkers 
Nesselande moeten voldoen toe te lichten en als controle voor Scouting Nederland of wij de 
wetgeving naleven. Scouting Dorus Rijkers Nesselande hecht veel waarde aan de 
bescherming van uw persoonsgegevens van haar leden en wenst heldere en transparante 
informatie te geven over hoe wij hiermee omgaan. 
 

Kijkersformulieren 
Wanneer er iemand komt kijken bij onze scouting vereniging hebben wij een kijkersformulier 
dat men in moet vullen. Dit document wordt door de leiding bewaard in een map gedurende 
de opkomsten waarin de kijker meedraait. De leiding gebruikt de informatie die op het 
kijkersformulier is ingevuld alleen wanneer zij dit noodzakelijk achten voor de veiligheid van 
de kijker. Wanneer de kijker besluit zich in te schrijven wordt het kijkersformulier vernietigd 
en wordt er in de plaats het gezondheidsformulier bewaard. De kijkersformulieren zijn alleen 
inzichtelijk voor de speltakleiding van de speltak waarbij de kijker komt kijken. 
 

Lidmaatschapsregistratie 
De lidmaatschapsregistratie verloopt via een fysiek inschrijfformulier. Deze formulieren 
worden door de penningmeester bewaard en de penningmeesters inzicht in deze gegevens. 
Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online. 
Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.  

In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

- Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht 
- Adresgegevens eventueel postadres 
- Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)  
- Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie. 

Deze gegevens zijn inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak, 
penningmeester en de gegevensbeheerder. 

Eventuele veranderingen van persoonsgegevens kunnen aangegeven worden aan het 
bestuur van Scouting Dorus Rijkers Nesselande aangegeven worden. 

Gezondheidsformulieren 
Elk lid vult eenmaal per jaar een gezondheidsformulier in dat ondertekend wordt door de 
ouders/verzorgers van het jeugdlid. Deze gezondheidsformulieren dienen in geval van nood 
te worden gebruikt door de leiding van de desbetreffende speltak. De mappen waarin deze 
worden bewaard worden in een afgesloten ruimte bewaard en zijn alleen inzichtelijk voor de 
leiding- en bestuursleden van de vereniging. Wanneer men op kamp gaat wordt de map 
meegenomen en deze wordt bewaard in de leidingtent. De gezondheidsformulieren worden 
eens per jaar ververst en er wordt vereist van de jeugdleden eens per jaar de 
gezondheidsformulieren opnieuw in te vullen. 
 



Financiële gegevens 
Om de financiële administratie te doen maakt Scouting Dorus Rijkers Nesselande gebruik 
van een online boekhoudprogramma. Alleen de penningmeester van de groep heeft inzicht 
in deze financiële administratie. 
 

Bewaartermijnen 
Scouting Dorus Rijkers Nesselande bewaart de persoonsgegevens van de jeugdleden vanaf 
het moment dat ze ingeschreven staan tot maximaal een jaar nadat het lidmaatschap wordt 
beëindigd. Financiële gegevens worden standaard 7 jaar bewaard door de penningmeester. 
 

Contactlijsten 
De speltakleiding maakt gebruik van de gezondheidsformulieren voor contactgegevens met 
de ouders. De contacten van jeugdleden en ouders worden ook in de telefoons van de 
speltakleiding gezet voor het snel contact opnemen met ouders in het geval van nood. 
Voor de emailadressen is een online document ingericht waar alleen kader- en 
bestuursleden bij kunnen. 
 

Beeldmateriaal 
Bij inschrijving wordt om toestemming gevraagd voor het publiceren van foto’s en video’s 
van de jeugdleden. Wanneer er geen toestemming wordt gegeven voor het publiceren van 
media op sociale media worden de foto’s en video’s ofwel niet gebruikt bij het plaatsen op 
sociale media ofwel bewerkt zodat het desbetreffende jeugdlid niet meer zichtbaar is. 
 

Online media 
Voor contact met de ouders/verzorgers wordt in de eerste instantie altijd email gebruikt. 
Alle belangrijke communicatie geschied via de email. Op basis van een Opt-In kunnen ouders 
worden toegevoegd aan een whatsapp groepschat per speltak waarin onbelangrijkere 
informatie wordt gedeeld en de ouders vragen kunnen stellen. 
 

Minderjarigen 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen wanneer hier door een 
ouder/verzorger of andere wettelijke vertegenwoordiger hier schriftelijke toestemming voor 
hebben gegeven. 
 

Verklaring Omtrent Gedrag 
Conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland wordt voor elk lid in een 
bestuurlijke, organisatorische of leidinggevende functie een VOG aangevraagd. De 
betrokkene geeft hiervoor akkoord door zelf de (digitale) aanvraag in te vullen. De originele 
VOG wordt fysiek bewaard door de groepssecretaris voor de periode dat de betrokkene de 
functie bekleed. In Scouts Online wordt uitsluitend geregistreerd of betrokkenen wel of niet 
beschikken over een geldige VOG.  
 

Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van 
toepassing op de websites van onze groep. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid 



hanteren. De groep raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de 
betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 

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.  
 

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 Dorus Rijkers Nesselande binnen één maand op dit verzoek. Dit 
verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het bestuur (info@scdrn). Conform het 
privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische 
zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.  
 
 

Wijziging van het privacybeleid 
Scouting Dorus Rijkers Nesselande past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-
to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons 
Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal Scouting Dorus Rijkers 
Nesselande u per e-mail en via de websites te informeren.  
 

Communicatie 
Het privacybeleid van Scouting Dorus Rijkers Nesselande is terug te vinden via www.scdrn.nl. 

http://www.scdrn.nl/
http://www.scdrn.nl/

