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Voor het zorgvuldig omgaan met de privacy en het beschermen van persoonsgegevens van onze
leden volgt Scouting Hellevoetsluis het Privacy beleid van Scouting Nederland. Deze is te vinden op
www.scouting.nl/privacy. Het Privacy beleid van Scouting Nederland legt uit:
 wat persoonsgegevens zijn en van wie de gegevens verwerkt worden.;
 wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en wat we met deze
gegevens doen;
 hoe wij om gaan met de persoonsgegevens.
o wie kan er bij
o hoe lang worden gegevens bewaard
o welke uitwisseling van persoonsgegevens is er binnen Scouting
 welke regels er gelden voor bij de verwerking van persoonsgegevens
 zichtbaarheid van verwerkte persoonsgegevens
In aanvulling op het Privacy beleid van Scouting Nederland vraagt Scouting Hellevoetsluis enkele
bijzondere persoonsgegevens:


In welke klas/groep zit een aspirant lid? Scouting Hellevoetsluis vraagt als aanvullende
gegevens bij het inschrijven van een nieuw lid in welke klas/groep het aspirant lid zit. Deze
informatie is nodig voor het bepalen in welke speltak het aspirant lid komt. Bij Scouting
Hellevoetsluis worden leden ingedeeld op basis van welke klas/groep ze zitten, zodat ze bij
kinderen in de speltak zitten die dezelfde ontwikkeling doormaken. Vanaf de leeftijd van 10
jaar worden leden op basis van hun leeftijd ingedeeld in een speltak.



Gebruik mailadressen voor Nieuwsbrief of algemene berichtgeving. In aanvulling op
artikel 4 van het Privacy beleid van Scouting Nederland ‘Registreren persoonsgegevens ten
behoeve van dienstverlening’ gebruikt Scouting Hellevoetsluis mailadressen van leden, oudleden en relaties voor het verspreiden van de nieuwsbrief of algemene berichtgeving.
Daarvoor worden mailgegevens van leden uit het registratiesysteem van Scouting Nederland
(Scouts Online) geïmporteerd in het verzendprogramma. Het is via een OPT in/out mogelijk
om je af te melden voor het ontvangen van deze berichtgeving.



Medische gegevens. Voor kampactiviteiten worden medische gegevens gevraagd die
overzicht geven in de aandacht en zorg die er moet zijn voor leden die medische zorg nodig
hebben. Na afloop van de kampactiviteit worden deze gegevens vernietigd.
Medische gegevens die van belang zijn voor een veilige deelname aan scouting kunnen op
vrijwillige basis door het lid of diens ouders/verzorgers worden verstrekt. Vervolgens zal
zorgvuldig met deze gegevens worden opgegaan en niet vrijgegeven aan derden.



Zwemdiploma’s. Bij speltakken waarbij leden veel op het water zitten, wordt gevraagd of en
welke zwemdiploma’s de leden hebben.
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