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Laatste update: 10-9-2022
Als leidraad voor deze Privacyverklaring is gebruik gemaakt van het Privacy Beleid Vereniging
Scouting Nederland (9 juni 2021). Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende procedures van
Scouting Nederland: procedure datalekken en dataverwerkers en checklist privacy.
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Inleiding
Alle organisaties in de EU, dus ook Scouting, moeten nadenken over en vastleggen welke
persoonsgegevens van vrijwilligers en leden ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet
kent drie belangrijke thema’s:
- Het bewaren van persoonsgegevens
- Het beschermen van persoonsgegevens
- Het behandelen van datalekken en melden bij de toezichthouder
Alle afspraken die een organisatie hierover maakt, moeten worden vastgelegd in een
privacybeleid en verwerkingsregister dat inzichtelijk is voor leden. Hiermee voldoe je aan de
verplichting in de wet die voorschrijft dat je moet aantonen dat je aan de wetgeving voldoet.
Vereniging Scouting Lido '76 gaat in deze privacyverklaring in op bovenstaande thema's.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres,
leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden zijn
dat ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres of de combinatie voornaam
en geboortedatum. Ook foto’s en video’s kunnen worden gezien als persoonsgegevens.

Lid van Vereniging Scouting Lido ’76 en Scouting Nederland
Een lidmaatschap bij Vereniging Scouting Lido ’76 is onlosmakelijk verbonden aan een
lidmaatschap bij Scouting Nederland. Kortom, je bent als lid van Vereniging Scouting Lido ’76
ook altijd lid van Scouting Nederland. Hoe Scouting Nederland omgaat met je
persoonsgegevens en de wijze waarop deze verwerkt worden staat omschreven in hun eigen
privacyverklaring. De meest recente versie is altijd te raadplegen via:
https://www.scouting.nl/privacy.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Vereniging Scouting Lido ‘76
Gegevenstype
Namen (roepnaam, voornaam, andere voornamen en
achternaam), adres woonplaats (NAW) (incl. postcode
en land).
Geslacht (Man / Vrouw / anders/zeg ik liever niet)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Speltak waarvoor lid zich inschrijft
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Bijzonderheden/opmerkingen (bij inschrijving)
Aanvullende informatie van (minimaal 2)
contactpersonen: naam, e-mailadres, telefoonnummer
en relatie tot het lid / inschrijver.
Akkoord op: op de hoogte zijn van: - HHR Vereniging
Scouting Lido ‘76, - de contributieverplichting, - HHR
Scouting Nederland en - Privacybeleid Vereniging
Scouting Lido ’76.
Ingangs- en uitgangsdatum lidmaatschap
Film-, foto- en geluidmaterialen.
Fysieke verklaring omtrent gedrag (VOG) + VOGkenmerk, VOG-stempelnummer, datum van aanvraag,
VOG-datum, VOG-vervaldatum, gegevens aanvrager en
Functieaspecten waarvoor de VOG is aangevraagd.
Functie(s) binnen de vereniging
Wel of niet persoonlijke gegevens verbergen: ja of nee.
Bij nee: kan iedereen die toegang heeft tot de ledenlijst
(alle leden van de speltak speltak) kunnen de
basisgegevens inzien. Bij ja: alleen voor
gegevensbeheerders en speltakleiding zichtbaar.
Kwalificaties van leden (incl. nummer, categorie,
aanvrager, toekenner en toekendatum.)
Facturen in SOL1.
Bankrekeninggegevens (incl. IBAN-nummer, BIC,
tenaamstelling)
Machtigingsformulier doorlopende machtiging SEPA
(incl. speltaklid, naam lid, adres, postcode, woonplaats,
rekeningnummer (IBAN), plaats en datum en
handtekening.)
Aanvullende lidmaatschapgegevens:
Type document: Europees identiteitskaart, paspoort,
verblijfsdocument, anders. Documentnummer, plaats
van afgifte, datum van afgifte en verloopdatum.
(AANV*)
Kan en mag het lid zwemmen (ja of nee) + welke
zwemdiploma’s heeft het lid. (AANV*)

1
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Contact, identificatie en ter
aanvulling op de inschrijving.
Contact
Inschrijving

In- en uitschrijving
In- en externe promotie
Veiligheid en inschatten of er
bezwaren vormen voor het
invullen van (specifieke) taken
binnen de vereniging.
Inschrijving en interne
processen
Databeheer op individueel
niveau.

Veiligheid tijdens
scoutingprogramma’s en/of
kampen.
Ten behoeve van betalingen.
Ten behoeve van betalingen.
Ten behoeve van betalingen.

Veiligheid en reizen met
(jeugd)leden tijdens
scoutingprogramma’s en of
kampen.
Veiligheid tijdens
scoutingprogramma’s en/of
kampen.

Scouting Online (SOL) = de online administratieve applicatie van alle Scoutinggroepen van Scouting
Nederland.
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Medische gegevens waarvan het lid (en/of wettelijke
vertegenwoordiger) vindt dat de leiding moeten weten
tijdens scoutingprogramma’s en/of kampen. (o.a.
medicatie die leiding moet aanreiken tijdens kamp,
allergieën, dieetwensen, of specifieke zorgbehoeften.
(AANV*)(MEDI*)
Is het lid gevaccineerd volgens het
rijksvaccinatieprogramma (ja of nee)? (AANV*)(MEDI*)
Gegevens huisarts en tandarts (incl. plaats, adres,
telefoonnummer). (AANV*)(MEDI*)
Toestemming voor het gebruik beeldmateriaal (ja of
nee). (AANV*)
In geval van nood, ter beoordeling van een arts, geef ik,
wettelijk vertegenwoordiger van het lid, hierbij
toestemming het lid te laten opnemen en behandelen in
een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, wanneer het
niet mogelijk was tijdig contact met mij op te nemen (ja
of nee). (AANV*)
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Veiligheid

Veiligheid
Veiligheid
Toestemming
Veiligheid

Systemen
De vereniging Scouting Lido ’76 verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen.

Scouts Online (SOL)2
Scouts Online (ook wel SOL) is de administratieve applicatie van Scouting Nederland en
wordt gebruikt door individuele leden in alle lagen van de organisatie. Het doel van Scouts
Online is leden sneller te voorzien van de juiste informatie en om administratieve taken
efficiënter te laten verlopen door de gegevens op één plaats op te slaan en voor de juiste
personen beschikbaar te stellen. Met het persoonlijke Mijn Scouting-account krijgen leden
toegang tot Scouts Online en andere online applicaties en websites (bijvoorbeeld groeps- of
regiowebsite), mits zij hier zelf toestemming voor hebben gegeven.

https://scoutinglido76.nl/
De website van de vereniging Scoutinggroep Lido ’76. Via diverse webformulieren worden
persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Op de website is een websitespecifiek
privacyverklaring te vinden waarin wordt toegelicht hoe statistische informatie en cookies
worden verwerkt.

Microsoft 365
Vereniging Scouting Lido ‘76 faciliteert vrijwilligers met het Microsoft 365 platform voor
online samenwerking. Dit omvat onder meer e-mailboxen, agenda’s, Microsoft Office,
formulieren en cloudopslag. Vrijwilligers gebruiken enkel Microsoft 365 bij de verwerking
2

Privacy beleid vereniging Scouting Nederland (juni 2021)
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van gegevens die in het bezit zijn van de vereniging. Binnen Microsoft 365 wordt de toegang
tot de verschillende binnen de vereniging beschikbare (persoons)gegevens beheerd door de
gegevensbeheerder. De gegevensbeheerder draagt er zorg voor dat gegevens enkel
toegankelijk zijn voor de belanghebbende vrijwilligers.

Registratie en zichtbaarheid van persoonsgegevens
Register van de verwerkingsactiviteiten
Vereniging Scouting Lido ’76 registreert de verwerkingen van persoonsgegevens door de
verschillende organisatieonderdelen en systemen in een ‘register van
verwerkingsactiviteiten’, ook wel verwerkingsregister of artikel 30 registratie.

Scouts Online
Scouts Online is als administratieve applicatie een van de primaire bronnen van verwerking
van persoonsgegevens. In bijlage 1 is hiertoe gegevensmatrix opgenomen. Ieder record in de
administratie voorzien wordt van een uniek kenmerk, het lidnummer en omvat een standaard
set persoonsgegevens die door Scouting Nederland worden gezien als de basisgegevens. De
basisgegevens zijn in zijn geheel door zowel het lid als de gegevensbeheerder van het
organisatieonderdeel te ‘verbergen’. In dat geval zijn deze niet inzichtelijk voor anderen
binnen de organisatie, met uitzondering van de functionarissen die hier gezien hun functie
recht op hebben.
Registratie van aanvullende lidgegevens
Naast de standaard set aan basisgegevens die door Scouting Nederland zijn gedefinieerd
verwerkt vereniging Scouting Lido ’76 aanvullende lidgegevens. Deze aanvullende
lidgegevens worden door het lid zelf ingevoerd in SOL. Aanvullende lidgegevens die door de
vereniging worden verwerkt staan in de tabel onder: “Welke persoonsgegevens verwerkt
vereniging Scouting Lido ‘76” aangegeven met (AANV*).
Registratie van bijzondere gegevens
Bijzondere gegevens mogen alleen geregistreerd worden als hiervoor een noodzaak bestaat.
Binnen Scouting mogen volgens de wet alléén gegevens omtrent de gezondheid van een lid
worden verzameld om op die manier een goede verzorging en behandeling te kunnen
waarborgen. Alle andere gegevens zijn uitdrukkelijk niet toegestaan te registreren, tenzij
hiervoor een duidelijke aanleiding is én het lid expliciete toestemming heeft gegeven.
Sommige gegevens zijn extra gevoelig. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gegevens over iemands
gezondheid of godsdienst. Deze gegevens vormen een extra risico voor de privacy van de
leden, aangezien aan de hand van deze gegevens ongewenste koppelingen gemaakt kunnen
worden. Toch kan er – bijvoorbeeld bij kampen – de noodzaak bestaan om deze gegevens, al
dan niet hard-copy, paraat te hebben.
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Onder bijzondere gegevens vallen:
- Godsdienst of levensovertuiging
- Ras
- Politieke gezindheid
- Seksualiteit
- Lidmaatschap van een vakvereniging
Vereniging Scouting Lido ’76 legt geen gegevens vast over expliciet godsdienst,
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksualiteit of lidmaatschap van een
vakvereniging.
Wel kan de vereniging gegevens verwerken die voortvloeien uit een van de bovenstaande
gegevens. Belangrijk is dat deze gegevens te allen tijde in dienst staan van het scoutingspel.
Dit soort gegevens zijn bijvoorbeeld dieetwensen die (mogelijk) een uiting zouden kunnen
zijn van een godsdienst of levensovertuiging. Of andere wensen van leden (en/of wettelijke
vertegenwoordigers) op het gebied van godsdienst, levensovertuiging, of seksualiteit.
Bijvoorbeeld de wens van een jeugdlid (en/of wettelijke vertegenwoordiger) om te bidden,
of andere uitingen waarmee leidinggevende rekening zullen moeten houden of jeugdleden
zullen moeten begeleiden tijdens scoutingprogramma’s en/of -kampen. De gegevens worden
zo verwerkt dat de herleidbaarheid naar expliciet “bijzonder gegeven” tot een minimum
wordt beperkt. De verwerkte gegevens hebben als enig doel om de leidinggevende te
informeren omtrent specifieke wensen van leden (en/of wettelijke vertegenwoordigers) in
de begeleiding van en/of omgang met (jeugd)leden.
Het Burger Service Nummer (BSN) is geen bijzonder gegeven maar een wettelijk
identificatienummer waarvoor een wettelijke basis nodig is om deze te registreren. Deze
wettelijke basis is er voor Scouting niet. Daarom verwerkt vereniging Scouting Lido ’76 geen
BSN-nummer.
Registratie van medische gegevens
Tijdens scoutingprogramma’s en kampen is het noodzakelijk dat de leidinggevende toegang
hebben tot relevante medische gegevens. Vereniging Scouting Lido ’76 vindt het belangrijk
dat deze gegevens te alle tijden tijdens zowel spelprogramma’s als scoutingkampen te
raadplegen zijn voor de leidinggevende. De medische gegevens die vereniging Scouting Lido
’76 verwerkt is in overeenstemming met het “gezondheidsformulier” zoals deze wordt
gepubliceerd door Scouting Nederland. Het uitgangspunt is hierbij dat enkel gegevens wordt
verwerkt die écht noodzakelijk zijn tijdens scoutingprogramma’s en/of kampen. Het lid
(en/of wettelijke vertegenwoordiger) is verantwoordelijke voor de correctheid en up-to-date
zijn van deze gegevens. Daarnaast, dienen medische gegevens die niet relevant zijn voor
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scoutingprogramma’s en/of kampen niet te worden opgegeven. Mocht er twijfel zijn over of
bepaalde gegevens dienen te worden opgeven, dan kan hierover met de leiding van de
speltak contact worden opgenomen.
Medische gegevens die door de vereniging worden verwerkt staan in de tabel onder: “Welke
persoonsgegevens verwerkt vereniging Scouting Lido ‘76” aangegeven met (MEDI*). Bij
uitschrijving worden alle door de vereniging bewaarde medische gegevens per direct
vernietigd.
Geheimhouding
Personen of organisaties die toestemming hebben persoonsgegevens te registreren en
raadplegen (zowel basisgegevens als bijzondere gegevens), zijn verplicht tot geheimhouding
tenzij er een wettelijke of redelijke noodzaak bestaat gegevens te verstrekken.
Vervaltermijn
De basisgegevens, aanvullende lidgegevens en medische gegevens worden bewaard zolang
het lidmaatschap duurt. De vereniging vindt het in het kader van veiligheid tijdens zowel
programma’s als kampen belangrijk dat de leidinggevende tot deze gegevens toegang
hebben. Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk
is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Systeem- en gegevensbeheer
De gegevens en applicaties die vereniging Scouting Lido ’76 gebruikt worden actief
onderhouden. Scouting Nederland is verantwoordelijk voor het onderhoud van SOL. Het
beheer van Microsoft 365 wordt gedaan door Microsoft.

Autorisatie
Het toekennen van permissies binnen SOL en Microsoft 365 wordt gedaan door de
gegevensbeheerder van de vereniging. De gegevensbeheerder controleert op basis van de
beslissingen genomen in de groepsraad welke vrijwilligers toegang krijgen tot welke
gegevens. Daarnaast, toetst de gegevensbeheerder tot welke gegevens een toegang
noodzakelijk is in de uitvoering van de betreffende vrijwilligersfunctie.
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Verstrekking, uitwisselen en gebruik van persoonsgegevens
Het verstrekken, uitwisselen en gebruik van persoonsgegevens voor verwerkingen binnen de
organisatie is gebonden aan de wetgeving. Scouting Nederland heeft hiertoe
beleidsafspraken gemaakt waarmee voor ieder niveau binnen de organisatie duidelijk is
onder welke voorwaarden verwerking plaats mag vinden. Vereniging Scouting Lido ’76 volgt
de beleidsafspraken van Scouting Nederland.

Welke verwerkt er?

Voorwaarden voor verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van gegevens moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Er moet een duidelijk doel zijn waarvoor de gegevens gebruikt gaan worden, waarbij
duidelijk wordt wie voor welke periode toegang heeft tot welke gegevens;
2. Er mogen alleen relevante gegevens gebruikt worden. Met andere woorden, er mogen
geen onnodige of bovenmatige gegevens verzameld of gebruikt worden;
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3. Er wordt een permissiemodel opgesteld waarin vastligt welke personen toegang
krijgen tot welke gegevens. Tevens dient er een gedegen beveiliging te worden
aangebracht op het gebruik van de gegevens;
4. De gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt tenzij daar expliciet
toestemming voor gegeven is door het lid of daartoe een wettelijke verplichting
bestaat;
5. De gegevens mogen alleen voor een vastgestelde periode worden gebruikt en dienen
daarna verwijderd te worden. Tussentijds moeten gegevens op het verzoek van het lid
verwijderd kunnen worden.
6. Bijzondere gegevens, waaronder godsdienst, gezondheid of strafrechtelijke gegevens,
mogen alleen verzameld worden indien daartoe een strikte noodzaak bestaat en met
uitdrukkelijke toestemming van het lid. Deze gegevens dienen volledig te worden
verwijderd na afloop van de gestelde periode.

Verstrekken van persoonsgegevens (bij deelname)
Persoonsgegevens kunnen in bijzondere situaties wordt verstrekt aan landelijke,
(boven)regionale teams. Dit wordt uitsluitend gedaan indien een lid zich aanmeldt voor een
activiteit. De uitsluitend voor de activiteit benodigde informatie zal op verzoek van het lid op
een veilige manier worden overgedragen aan de organisatie van een landelijke of
(boven)regionale activiteit. In regel zal deze gegevensoverdracht verlopen via het
administratiesysteem SOL. De volgende voorwaarden gelden bij het gebruik/verstrekken van
persoonsgegevens aan een landelijke of (boven)regionale organisatie:
1. In de deelnemers- of medewerkersvoorwaarden staat beschreven dat de gegevens
uitsluitend gebruikt worden voor het betreffende project;
2. Er een ondubbelzinnige OPT-IN is voor het gebruik van telefoonnummer en emailadres op het inschrijfformulier;
3. Het post- of e-mailadres mag een uitzondering zijn voor het verstrekken van
essentiële informatie (zoals een ticket);
4. Er is altijd een OPT-OUT mogelijkheid.
5. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het project waarvoor is aangemeld.
Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor een opeenvolgend project
(zoals de volgende editie van een evenement), tenzij een persoon hiertoe een aparte
OPT-IN heeft gedaan. Ook hier is een OPT-OUT altijd verplicht.

Verstrekken van persoonsgegevens in het kader van een subsidie
Als vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk is vereniging Scouting Lido ’76 afhankelijk
van subsidies. In dit kader kunnen persoonsgegevens verstrekt moeten worden. Afhankelijk
van de voorwaarde die de gemeente stelt kunnen er persoonsgegevens worden verstrekt
aan de gemeente. Bij een subsidieaanvraag wordt er in overleg met de gemeente gekeken
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welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van deze toetsing. De norm hierin is
dat dit een ledenlijst betreft met daarop woonplaats en geboortedatum (een geboortedatum
om te controleren of het om een jeugdlid betreft). Enkel de gegevens die nodig zijn voor de
gemeente om te toetsen of de vereniging aan de voorwaarden voldoet worden verstrekt aan
de gemeente.

Gebruik van gegevens op groepsniveau
Vereniging Scouting Lido ’76 kan voor communicatie naar hun eigen leden, gebruik maken
van de eigen communicatiemiddelen. Vereniging Scouting Lido ’76 gebruikt o.a. e-mail en
WhatsApp. Het is te allen tijde mogelijk om hier geen gebruik van te maken. Stuur hiervoor
een mail of bericht naar de speltakleiding. Ondanks dat het op basis van de huidige AVGregels mogelijk moet zijn om je af te melden voor mails en/of andere communicatiekanalen,
is het natuurlijk wel wenselijk om op enig manier in contact te blijven met de vereniging
en/of speltak.
Het verstrekken van gegevens kan alleen op basis van de permissiestructuur in Scouts
Online. Dat wil zeggen dat een leidinggevende van een speleenheid alleen kan beschikken
over de gegevens van de leden uit de eigen speleenheid.

Verwerken van persoonsgegevens door externe partijen
In sommige situaties worden persoonsgegevens van leden van vereniging Scouting Lido ’76
verwerkt door externe partijen. Denk hierbij aan het verwerken van adresgegevens voor het
versturen van een postzending of het verwerken van gegevens door aanbieders van
software. Tevens is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst een vereiste.

Registreren persoonsgegevens ten behoeve van dienstverlening
Vereniging Scouting Lido ’76 heeft ook “klantcontacten” met niet-leden. Denk hierbij
bijvoorbeeld hand-en-span-diensten voor een andere vereniging en/of particulier, het
verhuren van lasergamesetjes, etc.

“Klantcontact” met externen (niet-leden)
Voor het (mail)contact met externen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het Microsoft
365 account.

Verhuren en/of uitlenen van materialen
Ten behoeve van het verhuren en/of uitlenen van materialen kunnen gegevens worden
opgeslagen op het Microsoft 365 platform van de vereniging. De verhuurcoördinator en
materiaalbeheerder hebben via een persoonlijk verenigings-Microsoft 365-account de
autorisatie om gegevens van huurders in te zien. Gegevens van huurders worden maximaal 1
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jaar bewaard. Gegevens die bij het verhuren en/of uitlenen kunnen worden vastgelegd zijn
onder andere:
• Naam, adres woonplaats huurder / lener
• Vereniging, bedrijf, of particulier
• Telefoonnummer
• Reden voor huren / lenen
• Telefoonnummer
• Mailadres
• Bankrekeningnummer en tenaamstelling
• Datum van huren / lenen
• Aanvullende afspraken omtrent de huur / leen

Wijzigingen van persoonsgegevens
Mutaties
Een lid kan altijd zien door wie de gegevens op de betreffende pagina zijn aangepast, door te
kijken naar “Laatste wijziging op …. door …”. Omdat een lid dit altijd moet kunnen herleiden,
is het niet mogelijk om anoniem wijzigingen binnen Scouts Online te doen. Dat wil zeggen
dat mutaties altijd op persoonlijke titel gedaan worden. Alle mutaties worden gelogd.
Wie kan muteren?
Over het algemeen geldt dat de basisgegevens van een persoon alleen door een lid zelf, de
secretaris (=gegevensbeheerder) gewijzigd kunnen worden.

Mutaties door een lid
Een lid kan altijd zijn eigen persoonsgegevens inzien en wijzigen door in te loggen in Scouts
Online en te gaan naar “Mijn Scouting” en dan te kiezen voor “Mijn basisgegevens”. Een
uitzondering op deze gegevens is de geboortedatum. Deze is alleen door de
gegevensbeheerder van de groep te muteren, om eventuele leeftijdsfraude te voorkomen.

Mutaties door de gegevensbeheerder
Organisatieonderdeel van het lid
Een gegevensbeheerder binnen het organisatieonderdeel van het lid kan alle
persoonsgegevens van het lid muteren.
Lidmaatschap bij meerdere organisaties
Zodra een lid een lidmaatschap heeft bij meerdere organisaties, zal elke gegevensbeheerder
de gegevens van dat lid kunnen wijzigen. Een uitzondering hierop is een tijdelijk
lidmaatschap van een organisatie als deelnemer van een evenement. De gegevensbeheerder
hiervan kan alleen de deelname gegevens wijzigen maar niet de basisgegevens van de
persoon. Indien een persoon bij meerdere organisatieonderdelen wordt ingeschreven, zal het
systeem op basis van automatische regels proberen dubbelingen te voorkomen. Komt een
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persoon onverhoopt toch meerdere keren voor in de administratie (meerdere lidnummers),
kan de helpdesk (helpdesk@scouting.nl) op verzoek de gegevens samenvoegen.
Landelijk servicecentrum
De gegevensbeheerder van het landelijk servicecentrum kan alle persoonsgegevens van alle
leden aanpassen, na expliciete toestemming van het lid zelf. In de praktijk zal er altijd
gevraagd worden te mailen vanaf het mailadres dat bekend is in Scouts Online en zal er ter
verificatie ook nog de geboortedatum gevraagd worden. Ook bij de acties die medewerkers
van het Landelijk Servicecentrum uitvoeren, is onder aan de pagina te vinden wie dit
uitgevoerd heeft.

Bewaren van persoonsgegevens
Scouts Online en Microsoft 365 zijn de primaire systemen waarin gegevens worden
verwerkt door vereniging Scouting Lido ’76. De gegevens in Scouts Online en Microsoft 365
blijven staan zo lang het lidmaatschap van de persoon actief is. Dit omvat zowel de
persoonsgegevens als bijvoorbeeld inschrijvingen en bankgegevens. Na afloop van het
lidmaatschap worden lidgegevens nog zes maanden bewaard. Na zes maanden worden de
gegevens vernietigd, met uitzondering van een minimale set persoonsgegevens voor
statistische doeleinden en het genereren van oud-leden overzichten (bijvoorbeeld voor een
reünie). Het proces van archivering en vernietiging van persoonsgegevens is
geautomatiseerd. Een uitzondering zijn financiële gegevens. Facturen worden bewaard voor
de duur van de daarvoor geldende wettelijke periode van 7 jaar. Voor SEPA-machtigingen
van oud-leden geldt een periode van 14 maanden.

Verwerking van persoonsgegeven van oud-leden
De gegevens van oud-leden kunnen alleen bekeken worden door een rol
“Gegevensbeheerder oud leden”. De gegevens kunnen niet gewijzigd worden en mogen
alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, alsmede het
organiseren van een reünie gebruikt worden.

Export mogelijkheid SOL en exporteren van data uit Microsoft 365
Binnen SOL en Microsoft 365 bestaan mogelijkheden om gegevens te exporteren, om
bijvoorbeeld een presentielijst te maken van leden van een speleenheid of om een
mailinglijst te genereren. Na gebruik van de export voor het betreffende doel zal het
exportbestand vernietigd.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker (vrijwilliger met autorisatie) die de lijst
exporteert om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct en veilig worden bewaard en
vernietigd (richtlijn binnen 24 uur). Degene die de export maakt is er persoonlijk
verantwoordelijk voor om deze dusdanig te verwijderen of anonimiseren dat deze niet meer
te herstellen of herleiden is door onbevoegden.
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Kopiëren
Het is uitdrukkelijk verboden de gegevens waarop men inzage heeft, gegevens die men
verwerkt of geëxporteerde gegevens, te vermenigvuldigen of kopiëren op wat voor manier
dan ook. Exports zijn strikt persoonlijk en hier zal zorgvuldig mee omgegaan worden.

Publiceren
De persoonsgegevens in de systemen van vereniging Scouting Lido ‘76 zijn strikt persoonlijk.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van het betreffende lid mogen geen gegevens
gepubliceerd worden op een andere manier dan via Scouts Online aan de personen die
hiertoe permissie hebben.

Persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling van Scouts Online
Tijdens de ontwikkeling van Scouts Online worden voor zo ver dat mogelijk is alleen
geanonimiseerde databestanden gebruikt. Alleen met hoge uitzondering (bijv. als het
probleem anders niet te analyseren is) kan er door de teamleider ICT of senior ontwikkelaar
van Scouts Online besloten worden om een ‘live’ dataset te gebruiken. Deze set wordt alleen
voor dit probleem gebruikt en daarna weer uit de ontwikkelomgeving verwijderd. Deze
omgeving is lokaal en is niet als online server benaderbaar. De verschillende databases met
‘live’ data kunnen alleen benaderd worden door de teamleider ICT en senior ontwikkelaar
alsmede door de verschillende systeembeheerders van Scouting Nederland. Zij hebben
hiervoor een extra beveiligingssleutel en geheimhoudingsverklaring nodig.

Communicatie en verzenden van berichten
OPT-In / OPT-Out
Vereniging Scouting Lido ’76 kan en mag leden ongevraagd relevante informatie toesturen
over hun lidmaatschap en/of voor deelname aan activiteiten. Dat kan zowel per mail, post als
andere vormen van communicatie zijn. Voor al deze berichten geldt dat er een OPT-Out
mogelijkheid bestaat en deze mogelijkheid ook actief geboden wordt door de verzender.
Uitgezonderd op OPT-OUT zijn (systeem)berichten die noodzakelijk zijn voor het
lidmaatschap en berichten die minder dan 20 unieke ontvangers bevatten.

Registratielijsten
Registratielijst Scouting Nederland
Scouting Nederland kent een registratiesysteem. Wanneer een persoon die bij Scouting
betrokken is (geweest) gedrag vertoont dat tot een aanzienlijk risico voor Scouting of haar
leden leidt, kan Scouting Nederland besluiten die persoon uit te sluiten van lidmaatschap in
de toekomst. Om dit te waarborgen wordt dit vastgelegd in de Registratielijst (ook wel
‘Zwarte lijst’). Meer informatie hierover is te vinden op de website van Scouting Nederland.
De Registratielijst is vanwege de gevoelige aard aan zeer strenge regels gebonden. Het
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Registratiesysteem kan alleen worden ingezien door het landelijk bestuur, de directie en
Landelijk team Juridische zaken van Scouting Nederland.

Gezamenlijke registratielijst
Scouting Nederland aangesloten geweest bij de gezamenlijke registratielijst voor
vrijwilligersorganisaties. De gezamenlijke registratielijst is voor nieuwe registraties in onbruik.
Op deze lijst staan personen waarvan een bevoegde tuchtcommissie heeft vastgesteld dat
deze ernstige schade heeft berokkend of kan berokkenen aan een vrijwilligersorganisatie.
Aangesloten organisaties kunnen deze lijst raadplegen, waarbij allerlei waarborgen zijn
gesteld. De gezamenlijke registratielijst is in beheer bij vereniging NOV.

Datalekken
Uiteraard doet vereniging Scouting Lido ‘76 er alles aan om de in dit document genoemde
persoonsgegevens niet in handen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden
mogen hebben te laten vallen. Gebeurt dit wel, dan spreken we over een datalek. In artikel
34a van de AVG is geregeld dat een datalek gemeld moet worden aan de toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een (vermoedelijk) datalek moet intern altijd gemeld
worden. Om te kunnen bepalen of een datalek vervolgens aan de toezichthouder gemeld
moet worden, is door Scouting Nederland een procedure opgesteld.

Datalek herkennen
Om datalekken te voorkomen is het volgen van het privacybeleid een belangrijke stap.
Daarnaast dienen de systemen die gebruikt worden goed te zijn beveiligd.

Procedure datalekken melden
Alle leden en medewerkers van Scouting Nederland moeten een beveiligingsincident of
vermoeden van een datalek zo snel mogelijk melden per e-mail aan privacy@scouting.nl.
Hierbij wordt de Procedure Datalekken gevolgd (te downloaden via
www.scouting.nl/privacy). Zodra er een datalek is geconstateerd zal binnen 72 uur dit
gemeld moeten worden bij de toezichthouder. Nadat er een datalek heeft plaatsgevonden en
het waarschijnlijk is dat het lek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke
levenssfeer van het betrokken lid, dient dit lid een melding te ontvangen.

Misbruik van persoonsgegevens
Misbruik voorkomen
Wanneer persoonsgegevens gebruikt worden op een andere manier dan is toegestaan
volgens weten regelgeving en dit Beleid, is er sprake van ongeoorloofd gebruik. Het
ongeoorloofd gebruik kan onopzettelijk zijn, omdat men niet op de hoogte is van dit beleid of
de regels. Er kan ook sprake zijn van onzorgvuldigheid of zelfs opzet. In het kader van dit
beleid verstaan we onder het begrip ‘Misbruik’ zowel opzettelijk als onopzettelijk
Pagina 16 van 20

Scoutinggroep Lido ‘76
Veerpolderstraat 128a
6833 BS Arnhem
http://scoutinglido76.nl
info@scoutinglido76.nl

Privacyverklaring vereniging Scouting Lido ‘76

NL62 INGB 0002 9058 00

ongeoorloofd gebruik. Misbruik kan leiden tot schade voor individuele personen, groepen of
de organisatie. We spreken over misbruik, wanneer:
1. een persoon die daartoe niet gerechtigd is gegevens verkrijgt en gaat gebruiken;
2. een persoon die in principe gerechtigd is gegevens gebruikt voor een ander doel dan
(hem/haar) is toegestaan;
3. gegevens gebruikt worden die niet bewaard (vastgelegd) of verwerkt (gebruikt) mogen
worden.
Duidelijkheid over goed gebruik van gegevens voorkomt in ieder geval onopzettelijk
Misbruik. Naast beleid en communicatie daarover gebruikt vereniging Scouting Lido ’76 een
aantal hulpmiddelen om misbruik te voorkomen.
Controle
Personen kunnen maar voor een beperkt deel bij gegevens en alleen bij de gegevens waarop
zij vanuit hun functie recht hebben. Dit uitgangspunt geldt voor alle systemen. Hierop wordt
toezicht gehouden met zowel automatische als handmatige controles.
Integriteit en Verklaring Omtrent Gedrag
Voordat de gegevensbeheerder vrijwilligers toegang verleent tot persoonsgegevens wordt
nadrukkelijk aangegeven dat er integer en vertrouwelijk met persoonsgegevens dient
worden omgegaan. Daarnaast, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opgevraagd
waar onder andere wordt gecontroleerd op omgang met (vertrouwelijke) informatie.
Daarnaast wordt er geen toegang verleent tot individuen die op één van de hiervoor
genoemde registratielijsten (ook wel zwarte lijsten) vermeld staan.

Misbruik melden
Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van
persoonsgegevens binnen de vereniging, moet dit gemeld worden bij het bestuur van
vereniging Scouting Lido ’76. Het bestuur zal daarop contact opnemen met Scouting
Nederland.

Maatregelen
Misbruik van gegevens zal – afhankelijk van de ernst - aanleiding geven tot een van de
volgende maatregelen: waarschuwing, ontzeggen toegang tot gegevens, schorsing,
beëindigen functie of taak en eventueel zelfs einde lidmaatschap. Er zal daarnaast ook steeds
worden onderzocht of dit misbruik voorkomen kan worden. Misbruik van gegevens wordt
altijd vastgelegd door het bestuur van vereniging Scouting Lido ‘76. In overeenstemming met
Scouting Nederland zal het bestuur van vereniging Scouting Lido ’76 beoordelen welke
maatregelen er verder getroffen kunnen worden.
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Rechten, klachten en vragen
Vragen over privacy
Vragen over privacy kunnen gesteld worden aan de gegevensbeheerder van vereniging
Scouting Lido ’76. Hiervoor kan gemaild worden naar: secretaris@scoutinglido76.nl. Naar dit
mailadres kunnen ook klachten en/of meldingen worden verstuurd. Van elke melding wordt
het volgend geregistreerd: waar de gegevens vandaan komen, wat er met de gegevens is
gebeurd, wie er betrokken is/zijn, omvang van schade, hoe de schade te herstellen is en of er
stappen nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Inzage en recht op vergetelheid
Subject acces request (SAR)
Mail voor een SAR-verzoek, oftewel inzageverzoek, naar secretaris@scoutinglido76.nl. Op
basis van de huidige wet- en regelgeving zal vereniging Scouting Lido ’76 er naar streven
binnen één maand aan dit verzoek voldoen.
Right to be forgotten (RTBF)
Mail voor een RTBF-verzoek, oftewel het recht op vergetelheid naar
secretaris@scoutinglido76.nl. Op basis van de huidige wet- en regelgeving zal vereniging
Scouting Lido ’76 er naar streven binnen één maand aan dit verzoek voldoen. Let op dat het
RTBF niet altijd geldt, maar alleen in de volgende situaties:
1. Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de
organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt;
2. Als gegevens van niet-leden gebruikt voor direct marketing, bijvoorbeeld een emaillijst naar aanleiding van een open dag;
3. Als de betrokkene eerder toestemming heeft gegeven aan de organisatie voor het
gebruik van zijn gegevens, maar die toestemming nu intrekt.
4. Daarnaast geldt een wettelijke bewaartermijn voor gegevens, waar voor verenigingen
tevens een uitzonderingssituatie geldt voor oud-leden. De gegevens die niet bewaard
mogen blijven worden bij oud-leden automatisch verwijderd uit Scouts Online bij
uitschrijving en/of het verlopen van de bewaartermijn als beschreven in dit beleid.

Scouting Nederland en Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht er een klacht of melding zijn waarbij je er niet uitkomst met het bestuur van
vereniging Scouting Lido ’76. Dan is het mogelijk om contact op te nemen met Scouting
Nederland (mailadres: privacy@scouting.nl.). Mocht je er ook niet uitkomen met Scouting
Nederland dan kunnen klachten op het gebied van privacy ook gemeld worden bij de
Autoriteit Persoonsgevens.
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Wijzigingen in onze privacyverklaring
Vereniging Scouting Lido ’76 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze privacyverklaring. Waar mogelijk informeren we je persoonlijk over zo’n wijziging. Het
is handig om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je altijd weet wat de
actuele versie is.
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