Versie 1.0 – Laatst bijgewerkt 18 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze geldt ook
voor onze vereniging en stichting.
Deze privacyverklaring bevat een verwijzing naar de privacyverklaring van Scouting Nederland. Voor de
Vereniging Scoutinggroep De Bevers wordt een toelichting gegeven op de verschillende
gegevensbronnen waarvoor de Vereniging en/of stichting Scoutinggroep De Bevers
gegevensverantwoordelijke is en hoe wij met deze gegevensbronnen omgaan.

Scouting Nederland
Voor de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland gelden de voorwaarden die te
vinden zijn op https://www.scouting.nl/privacy

Scoutinggroep De Bevers
Scoutinggroep De Bevers bestaat uit een stichting en een groepsvereniging. Bij de Kamer van
Koophandel staan deze geregistreerd als:
• Vereniging De Bevers, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09180724
• Stichting De Bevers Nijmegen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41055869
Deze privacyverklaring heeft betrekking op zowel
gegevensverwerkingen door de stichting als de
groepsvereniging.

Contactgegevens
Scoutinggroep De Bevers is bereikbaar via het secretariaat
op het emailadres: info@scoutinggroepdebevers.nl of
telefonisch op 06-42 229 560.
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Hoe gaan wij om met
persoonsgegevens?
Doelen en rechtsgronden
Persoonsgegevens worden na toestemming
alleen gebruikt met als doel het (jeugd)lid in te
schrijven bij Scouting Nederland en om het innen
van de contributiegelden mogelijk te maken.
Tevens gebruikt Scoutinggroep De Bevers de
gegevens voor Communicatievoorziening (zoals
berichtenverkeer) en Archiefbeheer. Tenslotte
verwerken wij persoonsgegevens bij het verhuren
van de blokhut. Het huren van de blokhut is
zonder het verstrekken van persoonsgegevens
(Naam, adres, woonplaats, geboortedatum
telefoonnummer en emailadres) niet mogelijk.
Toegang tot de administratiesoftware van
Scouting Nederland (ook bekend als Scouts
Online of SOL) of de Googlesuite is beveiligd met
gebruikersnamen
en
wachtwoorden
en
voorbehouden aan enkel de gegevensbeheerder
en de eigen leden voor zover het de eigen
gegevens betreft. Daarnaast hebben stafleden
toegang tot de namenlijst en telefoonnummers
van (jeugd)leden van de betreffende speltak. Dit
tenzij (jeugd)leden aangeven dit niet zichtbaar te
willen hebben.
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Inschrijfformulier
Inschrijven van een lid gaat met een digitaal
inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier bevat de
volgende gegevens: Naam adres woonplaats
gegevens van het lid en van de ouders of
verzorgers, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, emailadres, financiële gegevens. Deze
gegevens worden vervolgens opgeslagen in een
bestand op de Googlesuite van Scouting De
Bevers. De persoonsgegevens worden vervolgens door de gegevensbeheerder ingevoerd in
het systeem van Scouting Nederland (SOL).

Uitschrijfformulier
Uitschrijven van een lid gaat met een e-mail aan
de gegevensbeheerder en de penningmeester.
Dit uitschrijfformulier bevat Naam Adres en
Woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het
lid. Naast NAW-gegevens wordt ook gevraagd
om reden van uitschrijving. Het formulier wordt
vernietigd zodra de uitschrijving uit het systeem
van Scouting Nederland is doorgevoerd.

Medische Formulieren voor
kamp
Voorafgaand aan de (zomer)kampen wordt een
medisch formulier uitgedeeld. Zowel ouders als
stafleden vullen dit medisch formulier in. In dit
medisch formulier staan NAW-gegevens en
bijzondere persoonsgegevens, bestemd voor de
groepsleiding. Dit in het kader van de bescherming van de vitale belangen van het (jeugd)lid
tijdens het kamp. Het medisch formulier wordt
door de teamleider van de betreffende speltak
bewaard tot na het kamp. Hierna wordt de
informatie direct onomkeerbaar vernietigd.

Financiële Administratie
In de financiële administratie wordt gebruik
gemaakt van de persoonsgegevens zoals
vastgelegd in de ledenadministratie (Scouts
Online). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van
de bankrekeningnummers van leden of hun
wettelijk vertegenwoordigers ten behoeve van de
contributie-inning.
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Binnen de groep en stichting hebben de volgende
personen toegang tot deze informatie:
penningmeesters van groep- en stichtingsbestuur en de leden die door het stichtingsbestuur zijn belast met de controle van de
financiën (kascommissie).
De administratie wordt gevoerd met behulp van
boekhoudsoftware. Toegang tot de administratiesoftware of de website van de bank is beveiligd
met gebruikersnamen en paswoorden en
voorbehouden aan enkel de penningmeester.

E-mailgroepen
Voor het versturen van e-mail aan specifieke
groepen worden e-mail aliassen gebruikt. Door
de geadresseerde wordt vooraf toestemming
gegeven voor opname in deze lijst. Voorbeelden
van e-mail aliassen zijn die voor bestuur en voor
speltakken. Alle email adressen in gebruik bij
Scoutinggroep
de
Bevers
eindigen
@scoutinggroepdebevers.nl.

Beeldmateriaal
Er wordt beeldmateriaal gebruikt voor promotie
doeleinden op sociale media zoals Facebook,
voor op de website, en voor gedrukt materiaal. Bij
het inschrijfformulier wordt (eenmalig) gevraagd
om toestemming voor het gebruik van dit
materiaal. Bestaande leden is tevens gevraagd
om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Het toestemmingsformulier wordt
bewaard bij het inschrijfformulier.

Bewaartermijnen
Het digitale inschrijfformulier wordt bewaard in de
eigen administratie tot het moment van
uitschrijving. Dit is noodzakelijk in het kader van
de ledenadministratie. Na uitschrijving bewaren
wij naam en adresgegevens om oud-leden te
kunnen informeren over een reünie. Voor het
bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk
bepaalde voorschriften.
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Categorieën van ontvangers
Wij maken voor onze groepsadministratie gebruik
van Googlesuite. Op het verwerken van
persoonsgegevens binnen Googlesuite is de
verwerkersovereenkomst in de vorm van de
Google Data Processing and Security Terms van
toepassing.
De
verwerking
van
ons
inschrijfformulier vindt plaats in het buitenland.
De datacenters van Google bevinden zich in
Ierland, Finland of Noord- Amerika.

Recht op inzage, rectificatie
of wissen van de
persoonsgegevens.
Je hebt het recht op inzage, correctie of het
verwijderen van je persoonsgegevens. Je kunt
hiervoor een verzoek indienen per email via
info@scoutinggroepdebevers.nl.

Waar kan ik terecht met een
vraag of klacht met
betrekking tot privacy?
Voor vragen of klachten over de verwerking van
persoonsgegevens door Scoutinggroep De
Bevers kun je terecht bij het bestuur van de vereniging via info@scoutinggroepdebevers.nl.
Wij houden het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij bevelen je aan deze
verklaring voor inschrijving bij onze scoutinggroep de raadplegen.
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