Scoutinggroep St. Aloysius
Blaarthemseweg 90
5502 JW Veldhoven
e-mail: info@scouting-aloysius.nl
www.scouting-aloysius.nl

Privacy Reglement vereniging scoutinggroep Sint Aloysius
[gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer]
In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van vereniging scoutinggroep Sint Aloysius
omgaat met de aan haar verstrekte persoons gegevens.
Dit is een aanvulling op de AVG van Scouting Nederland (https://www.scouting.nl/privacy)
Begrippen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel.
Leden zijn alle betalende leden van scoutinggroep Sint Aloysius.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, voornaam, geboortedatum,
adres, e-mail adres en telefoon nummer.
Onder vereniging wordt verstaan scoutinggroep Sint Aloysius, zoals omschreven in de
Statuten.
Inschrijfformulier is het aanmeldformulier lidmaatschap scoutinggroep Sint Aloysius.
Huishoudelijke Reglement is het reglement wat is vastgesteld en goedgekeurd tijdens de
Algemene leden vergadering.
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving
bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te
kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de scoutinggroep Sint Aloysius met deze
informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het
bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
Een bewerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de vereniging en de ontvanger
van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.
Privacy beleid Scouting Nederland bevat de meeste informatie over de opgeslagen
gegevens. Dit regelement is een aanvulling.

Persoonsgegevens:
De persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de secretaris in een database.
De ledenadministrateur zal de gegevens verwerken en aanpassen in de ledenregistratie tool
van scouting Nederland. Zie “Privacybeleid Scouting Nederland” voor meer gegevens.
De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden en eigen leden.
De persoonsgegevens die worden gedeeld binnen onze verenging staan vermeld in dit
document.
De persoonsgegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege het gevaar van verlies.
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard
om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven
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genereren. Daarnaast is het voor de scoutinggroep Sint Aloysius met deze informatie mogelijk
oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens
gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
Wat zijn uw rechten
U heeft het recht scoutinggroep Sint Aloysius te vragen welke [persoons]gegevens zij van u
verwerkt. Scoutinggroep Sint Aloysius zal op dit verzoek [schriftelijk/e-mail] binnen vier weken
reageren. Scoutinggroep Sint Aloysius kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens
kunt u scoutinggroep Sint Aloysius verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.
Lidmaatschap inschrijfformulier - papier / digitaal - [ opslag bij de secretaris ]
Indien iemand lid wil worden van scoutinggroep Sint Aloysius zal zij of hij daartoe een
inschrijfformulier moeten invullen en ondertekenen, zodat men akkoord gaat met het
verwerken en opslaan van de gegevens zoals hieronder vermeld in het reglement.
Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar dit reglement privacy beleid van scoutinggroep
Sint Aloysius. Het lid kan een exemplaar van genoemd privacy reglement bekijken op de
website.
Algemeen
Voornaam
Familienaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mail adres
Geboortedatum
Jongen / Meisje
Rekeningnummer
Plaats en datum
Handtekening
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Ledenlijst / formulier per speltak [ alleen van eigen speltak – leiding ]
In bezit van de leiding van de speltak.
Voornaam
Familienaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
Geboortedatum
E-mailadres Ouders
Adres, postcode & woonplaats ouders
E-mailadres Kind
Zorgverzekeraar
Nummer Zorgverzekeraar
Dokter
Zwem diploma
Aanmeldingsdatum
Telefoonnummers voor noodgevallen
Reisverzekering
Abonnement op attractiepark *
Kopie van paspoort/ identiteitsbewijs *
Kopie van zorgverzekeringspas *
Bijzonderheden.
* Welpen.

Nieuws / programma wordt uitgewisseld doormiddel van e-mail en WhatsApp. Hiervoor is een
mailinglijst en WhatsApp groep aangemaakt.
Kopie van paspoort/ identiteitsbewijs is nodig voor een landgrens overschrijdend scouting
programma.
Kopie van zorgverzekeringspas (nummer zorgverzekeraar) is nodig ingeval van een ongeluk
tijdens een scouting activiteit.
Indien een lid van speltak wisselt zal het inschrijfformulier doorgegeven worden naar de nieuwe
speltak.
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Foto’s:
Bij Scouting St. Aloysius worden foto's gemaakt van leden tijdens activiteiten. Deze foto's
worden, altijd na controle door leiding, op onze website, in het scoutingmagazine of op een
sociale netwerksite geplaatst.
Indien het lid minderjarig is geven de ouders toestemming voor het maken van foto’s van
kinderen welke gebruikt kunnen worden op de scouting website of andere sociale netwerksites.
Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt, maar het niet op prijs stelt dat deze
beelden worden gebruikt voor publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk
worden gehonoreerd.
Opslag gegevens
•
•
•
•
•

Secretaris - Privé computer – Gmail
Ledenadministrateur - Privé computer – Gmail
Speltak - Privé computer / Telefoon – E-mail / Gmail
Dropbox – Welpen – opslag formulieren – alleen toegang voor de welpenleiding.
Dropbox – Bevers – opslag formulieren – alleen toegang voor de beverleiding

Alle privé computers zijn voorzien van een virusscanner en hebben automatische updates
aanstaan !
Privacy beleid scoutinggroep Sint Aloysius:
Tijdens de



groepsraad vergadering
bestuursvergadering

Wordt aandacht besteed aan het privacy beleid van het bestuur. Mochten daarover vragen of
opmerkingen zijn, dan zal het bestuur daarmee op een gepaste wijze omgaan.
Data lek:
In de nieuwe wetgeving is het verplicht om datalekken te melden. Zijn er ondanks alle
zorgvuldigheid toch persoonsgegevens op straat terecht gekomen? Dan moet dat gemeld
worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Omdat gegevens in basis geregistreerd
worden in Scouts Online, is Scouting Nederland de contactpersoon voor de Autoriteit
Persoonsgegevens. Is er sprake van een datalek in jouw groep, regio of organisatieonderdeel?
Dan dien je dit te melden bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl.
Zie
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridischeondersteuning/privacywet-en-bescherming-persoonsgegevens/4213-procedure-datalekkendataverwerkers
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Functionaris gegevensbescherming:
Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter het bestuurslid Mark zal
wel als zodanig hiermee worden belast.

Veldhoven, 10 mei 2018.
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