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Heeze, 12 februari 2019 
 
 
Betreft: Privacy beleid Scouting St.Nicasius Heeze 
 
 
Scouting St.Nicasius Heeze verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van 
haar activiteiten. Dit privacy beleid is opgesteld in het kader van de 
privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 
per 25 mei 2018 van kracht is. Wij willen je hierover graag duidelijk en 
transparant informeren. 
 
 
Privacy statement 
Scouting St.Nicasius Heeze gaat bewust om met persoonsgegevens. Het privacy 
beleid van Scouting Nederland vormt de basis van het privacy beleid van 
Scouting St.Nicasius Heeze. In het privacy statement geven wij je antwoord op 
de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door 
Scouting St.Nicasius Heeze via ledenadministratiesysteem Scouts Online van 
Scouting Nederland. Het privacy statement is terug te vinden op 
www.scouting.nl/privacy. 
 
Doel van het gebruik van persoonsgegevens 
Scouting St.Nicasius Heeze gebruikt persoonsgegevens voor de organisatie en 
uitvoering van activiteiten binnen de groep, contributieheffing en communicatie 
met de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. 
Basisgegevens zoals naam en e-mailadres van oud-leden worden bewaard. 
Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het organiseren van een reünie. 
 
Lidmaatschapsregistratie 
Een lidmaatschapsregistratie verloopt via het groepssecretariaat. Het nieuwe lid 
ontvangt bij aanmelding een papieren (of digitaal) inschrijfformulier van het 
groepssecretariaat (mogelijk met tussenkomst van teamleid(st)er). Het ingevulde 
inschrijfformulier wordt (mogelijk met tussenkomst van teamleid(st)er) ingeleverd 
bij groepssecretariaat.  
Groepssecretariaat en groepsvoorzitter zijn beide gegevensbeheerder 
(4-ogenprincipe) en kunnen gegevens van het inschrijfformulier verwerken in 
Scouts Online, groepssecretariaat is verantwoordelijk voor juiste invoering van 
gegevens. Voor Scouts Online zie het privacy statement op 
www.scouting.nl/privacy. 
Na verwerking van de gegevens in Scouts Online wordt het inschrijfformulier 
vernietigd. 
Na verwerking wordt, per mail, een bevestiging van inschrijving (incl. algemene 
groepsinformatie) verstuurd naar nieuw lid. 
 
In Scouts Online kunnen bestuursleden en betreffende teamleider, welke 
persoonsgegevens functioneel nodig hebben (secretaris, penningmeester en 
gegevensbeheerder) persoonsgegevens van een lid inzien. Zij kunnen deze 
persoonsgegevens ook inzien indien een lid deze verborgen heeft. 
Groepssecretariaat deelt na inschrijving in Scouts Online volgende gegevens met 
Groepspenningmeester: 
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-IBANbanknr. en betaalgegevens t.b.v. automatische incasso (SEPA-machtiging) 
contributie; 
-Scouting Nederland lidnummer; 
-Voornaam, achternaam en emailadres lid. 
 
Groepssecretariaat deelt na inschrijving in Scouts Online volgende gegevens met 
Webmaster en voorzitter: 
-Naam en e-mailadres lid i.v.m. verzending groepsinformatie; 
-Naam en e-mailadres ouder(s)/ verzorger(s) lid i.v.m. verzending 
groepsinformatie. 
 
Groepssecretariaat deelt na inschrijving in Scouts Online volgende gegevens met 
betreffende teamleid(st)er: 
-Naam, adres en geboortedatum lid; 
-Telefoonnummer in geval van noodsituaties; 
-Indien van toepassing gezondheidsinformatie lid. 
 
Inzage en mogelijkheid tot wijzigen gegevens 
Leden hebben inzage in de eigen persoonsgegevens in Scouts Online op 
https://sol.scouting.nl. Iedereen die actief lid is van Scouting Nederland kan een 
account krijgen voor Scouts Online en zo zijn/haar eigen gegevens inzien en 
wijzigen. Scouting St.Nicasius Heeze vraagt leden om zelf geen wijzigingen door 
te voeren in Scouts Online. Wijzigingen in persoonsgegevens worden, door 
leden, bij groepssecretariaat aangegeven en door groepssecretariaat in Scouts 
Online gewijzigd. 
 
Beëindiging lidmaatschap 
Leden melden zich schriftelijk af bij betreffende teamleid(st)er en 
groepssecretariaat. Groepssecretariaat draagt zorg voor een juiste uitschrijving in 
Scouts Online. Persoonlijke gegevens van oudleden worden in Scouts Online 
onder tabblad “oud leden” bewaard voor eventuele reünie e.d. Voor Scouts 
Online zie het privacystatement www.scouting.nl/privacy. 
Groepssecretariaat geeft per mail aan webmaster, penningmeester en voorzitter 
mutatie door. Webmaster en penningmeester dragen zorg voor een juiste 
uitschrijving en stopzetting voor resp. e-mailmanager en automatische incasso. 
Groepssecretariaat stuurt per mail een bevestiging van uitschrijving naar 
betreffende uitgeschreven lid. 
 
Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen 
Scouting St.Nicasius Heeze 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. Daarom zijn wij van mening dat het noodzakelijk is dat de 
directe (bege)leiding van de leden beschikt over informatie over de gezondheid 
van het lid. Denk hierbij bv. aan voedselallergieën of medicijngebruik. 
 
Om te beschikken over deze informatie wordt gebruik gemaakt van een 
gezondheidsformulier. Scouting St.Nicasius Heeze hanteert een standaard 
gezondheidsformulier, welke door alle speltakken gebruikt wordt.  
Het gezondheidsformulier dient bij inschrijving ingevuld en ondertekend te 
worden. Daarnaast dient het formulier éénmaal per jaar, over het algemeen bij 
aanvang van nieuw seizoen, opnieuw ingevuld en ondertekend te worden zodat 
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de gegevens actueel zijn en blijven. Het oude gezondheidsformulier wordt 
vernietigd na ontvangst van een nieuw gezondheidsformulier. De ouder of 
wettelijke vertegenwoordiger blijft tussentijds verantwoordelijk voor het actueel 
houden van de gegevens en vult bij relevante wijzigingen een nieuw formulier in. 
De ingeleverde gezondheidsformulieren worden per speltak, gebundeld, zoveel 
mogelijk afgesloten bewaard. Bij activiteiten buiten de blokhut worden deze zo 
zorgvuldig mogelijk bewaard. De teamleid(st)er is verantwoordelijk voor het 
zorgvuldige beheer van de gezondheidsformulieren.  
 
De informatie uit het gezondheidsformulier wordt niet digitaal geregistreerd. Op 
de contactlijsten per speltak wordt wel een verkorte vermelding gedaan van 
eventuele opmerkingen. 
 

Registratie activiteiten 
Voor weekenden en kampen wordt gebruikgemaakt van een online 
registratieformulier via Scoutsonline.   
 
Bij het digitaal registreren van een activiteit (weekend) wordt leden gevraagd 
belangrijke actuele (gezondheids)informatie te delen met de leiding. Na 
registratie wordt er een totaal inschrijvingoverzicht gemaakt van alle deelnemers 
(incl. belangrijke (gezondheidsinformatie) voor de betreffende activiteit. Deze 
wordt digitaal aangemaakt en door teamleid(st)er beheerd. Na beëindiging van 
de activiteit wordt overzichtslijst deelnemers vernietigd. 
Bij het digitaal registreren van een kamp wordt leden, ruim voortijds, gevraagd in 
te schrijven voor een kamp. Eventuele aanpassingen t.o.v. het 
gezondheidsformulier kunnen hierop vermeld worden. Er wordt voor het 
betreffende kamp een totaal inschrijvingoverzicht gemaakt van alle deelnemers 
Deze wordt digitaal aangemaakt en door teamleid(st)er beheerd. Na beëindiging 
van het kamp wordt overzichtslijst deelnemers vernietigd. 
 
 
Financiële gegevens 
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA 
machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-
regelgeving fysiek bewaard. 
 
Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) 
Scouting St.Nicasius Heeze vereist van iedere leidinggevende en leden van de 
Oudstam een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het groepssecretariaat zorgt 
voor de aanvragen van de VOG’s. Het groepssecretariaat verwerkt in Scouts 
Online, per persoon, dat de VOG is verkregen en vernietigt de VOG. 
 
Contactlijsten 
Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, 
geboortedatum lid, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In 
geval van nood kan de begeleiding de contactpersonen van de leden bereiken. 
De contactlijsten worden, door het groepssecretariaat, gegenereerd uit de 
basisgegevens van Scouts Online. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor 
het leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte 
bewaard. De contactlijsten worden ook digitaal bewaard in Sharepoint en zijn 
toegankelijk voor de teamleid(st)ers en bestuursleden. Het groepssecretariaat 
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verzorgt het actueel houden van de speltaklijsten en deelt deze digitaal met de 
teamleid(st)ers en bestuursleden. Bij verzending van een nieuwe contactlijst 
worden de oude lijsten vernietigd. 
 
Online media 
Scouting St.Nicasius Heeze maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief 
(NicasiusNieuws) en e-mailspeltakinformatie waarin 
relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Scouting St.Nicasius Heeze 
maakt gebruik van de e-mailmanager.nl van tableaux Mediamakers voor de 
verzending van groepsinformatie. Voor het privacy beleid van tableaux 
Mediamakers zie www.tableaux.nl/privacyverklaring 
 
Alle leden ontvangen de nieuwsbrief op de opgegeven e-mailadressen bij 
lidmaatschapsregistratie. Bij inschrijving is akkoord gegaan, d.m.v. aanvinken 
akkoordverklaring, met het ontvangen van de nieuwsbrief en speltakinformatie 
tenzij anders is aangegeven. Er worden geen papieren informatiebrieven 
verstrekt.  
 
Bevers, welpen en Scouts maken gebruik van Klasbord. Ouders, bestuursleden 
en speltakstafleden ontvangen jaarlijks, aan het begin van een nieuw seizoen, 
een unieke speltakcode om in te loggen op Klasbord. Teamleiding en/ of 
groepssecretariaat dienen deelnemers aan Klasbord te accepteren, en kunnen 
deze bij eventuele uitschrijving verwijderen. Voor het privacy beleid van Klasbord 
zie www.klasbord.nl/ privacy. 
 
Na uitschrijving van een lid wordt het emailadres(sen) van het betreffende lid 
verwijderd uit het bestand en ontvangt het (ex)lid geen groepsinformatie meer.  
Emailadressen worden niet aan derden verstrekt. 
 
Er is geen mogelijkheid voor een OPT-Out op de groepsinformatie. 
 
Scouting St.Nicasius Heeze maakt alleen gebruik van functionele cookies op 
haar website. Er worden géén analytische, tracking of 3rd party Cookies gebruikt. 
 
Gegevens afkomstig vanuit het contactformulier op www.nicasius.nl of op een 
van de groeps-emailadressen worden bewaard zolang deze relevant zijn voor de 
volledige beantwoording van de vraag/ onderwerp. 
 
Beeldmateriaal 
Scouting St.Nicasius Heeze maakt foto’s en video’s van leden tijdens diverse 
activiteiten ten behoeve van de promotie (groepsinformatie, lokale media en 
Facebook) van Scouting St.Nicasius Heeze en als herinnering. Scouting 
St.Nicasius Heeze beheert haar digitale fotoarchief op de online opslagomgeving 
Stack op www.transip.nl . Leden krijgen toegang middels een unieke link tot de 
vooraf geselecteerde fotoarchieven van (speltak)activiteiten als weekenden en 
kampen. 
 
Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het 
maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Bij toestemming wordt tevens 
gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van intern of extern beeldmateriaal ter 
promotie en als aandenken (groepsinformatie, digitaal fotoarchief, lokale media 
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en Facebook). Toestemming is altijd in te trekken. Dit verzoek dient schriftelijk 
gedaan te worden bij het groepssecretariaat. De administratie van deze 
toestemming wordt bijgehouden in Scouts Online en wordt gedeeld met de 
betreffende speltakken. 
 
Scouting St.Nicasius Heeze gaat verantwoord om met het maken van 
beeldmateriaal en respecteert de privacy van de leden. Scouting St.Nicasius 
Heeze is niet verantwoordelijk voor het verspreiden van beeldmateriaal door 
derden. 
 
Communicatie 
Het privacy beleid van Scouting St.Nicasius Heeze is terug te vinden via 
www.nicasius.nl/privacybeleid en staat vermeld in het Ekelbuukse 
(groepsinformatieblad wat jaarlijks wordt verzonden aan alle leden en aan 
nieuwe leden bij inschrijving. Het privacy beleid is altijd op te vragen via het 
groepssecretariaat. 
 
Vaststelling en wijziging van het privacy beleid 
Het privacy beleid van Scouting St.Nicasius Heeze wordt vastgesteld tijdens de 
Algemene Ledenvergadering. Eventuele wijzigingen in het privacy beleid zullen 
steeds tijdens de Algemene Leden Vergadering worden vastgesteld alvorens 
deze van kracht zijn. 
De groepsvoorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van 
het privacy beleid binnen Scouting St.Nicasius Heeze. De groepsvoorzitter is 
tevens ook verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van het privacy 
beleid van Scouting St.Nicasius Heeze. 
 
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 St.Nicasius Heeze binnen één maand op dit 
verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het 
groepssecretariaat.   
Conform het privacy beleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg 
met de afdeling Juridische zaken van Scouting in behandeling genomen. 
 
Vragen of opmerkingen 
Vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen gesteld worden aan de 
groepsvoorzitter van Scouting St.Nicasius Heeze. 
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