
 
Privacybeleid Scouting Sint Jan Moergestel, 
 
Algemeen; 
Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, 
activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden 
worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht 
in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe 
we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy." 
 
Specifiek; 
Scouting Moergestel verwerkt de persoonsgegevens van haar leden. Via dit document privacybeleid, 
willen wij u informeren over de wijze waarop we bij Scouting Sint Jan Moergestel met privacy 
omgaan.  
 
Inschrijfformulieren; 
Bij het aanmelden krijgen nieuwe leden een inschrijfformulier waarop de persoonsgegevens moeten 
worden ingevuld. De informatie op dit formulier wordt door de ledenadministratie ingevoerd in 
Scouts Online, het administratieve systeem van Scouting Nederland. 
Bestuur en leiding hebben toegang tot de digitale gegevens in Scouts Online. De exacte 
toegangsrechten zijn functie- en/of persoonsgebonden. Elk lid heeft sowieso toegang tot zijn of haar 
eigen persoonsgegevens via Scouts Online. 
De papieren versie van de inschrijfformulieren wordt na invoer van de gegevens in Scouts Online niet 
bewaard. Voor het organiseren van en informeren over activiteiten, heeft de groepsleiding de 
beschikking over de contactgegevens. Na afmelding van een lid worden de contactgegevens bij de 
groepsleiding verwijderd. De informatie op Scouts Online blijft raadpleegbaar onder de groep ‘oud 
leden’. 
Persoonsgegevens worden nooit bewaard of gepubliceerd op de website van Scouting Sint Jan 
Moergestel. Er worden geen persoonsgegevens buiten onze scoutingorganisatie verwerkt. 
Gezondheidsformulieren worden ingeleverd bij de groepsleiding en zijn ook alleen voor hen 
inzichtelijk. Deze formulieren zijn aanwezig tijdens opkomsten, weekenden en kampen en worden 
ingeval van nood gebruikt. Na afmelding van een lid worden deze vernietigd. 
 
Kampformulieren; 
De deelnemers aan kampen leveren voorafgaand een kampformulier in met persoonlijke gegevens. 
Eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens worden verwerkt in Scouts Online zodat deze actueel 
blijft. De kampformulieren worden meegenomen op het kamp zodat ze makkelijk te raadplegen zijn. 
Na afloop van het kamp worden deze kampformulieren vernietigd. 
 
E-mailadressen; 
De e-mailadressen van leden worden voor de volgende activiteiten gebruikt: 

- Informeren van de leden over speltak-specifieke zaken door de leiding. 
- Informeren van de leden over groepsbrede activiteiten. 
- Uitnodigen voor de jaarvergadering. 

 
 
 
 

http://www.scouting.nl/privacy


Overige gegevens; 
Speltakken mogen beschikken over een hardcopy van de noodzakelijke ledeninformatie zodat ze 
tijdens de speltakbijeenkomsten snel bij de juiste informatie kunnen. 
 
De bankrekeningnummers worden gebruikt om via automatische incasso de contributie te innen. 
Machtigingen hiervoor worden gegeven via het inschrijfformulier. 
 
Telefoonnummers kunnen worden gebruikt om leden en/of ouders toe te voegen aan Whatsapp-
groepen voor specifieke doeleinden. Leden en/of ouders zijn vrij om zich hiervoor af te melden. 
 
Tijdens scoutingactiviteiten kunnen foto’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor 
communicatiedoeleinden zoals (social) media en onze eigen website. Op het inschrijfformulier 
vragen we leden en ouders hier toestemming voor. Toestemming kan ten alle tijde ingetrokken 
worden.  
 
Namens Scouting Sint Jan Moergestel, 
Juni 2018 


