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Laatste update: 12-9-2022 
 
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.  
 
Stichting 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.  
 

Systemen 
De stichting Scouting Lido ’76 verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen.  
 
Microsoft 365  
Stichting 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 van gegevens 
die in het bezit zijn van de stichting. Binnen Microsoft 365 wordt de toegang tot de 
verschillende binnen de stichting 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  
Stichting 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. 
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Autorisatie 

Het toekennen van permissies binnen Microsoft 365 wordt gedaan door de 
gegevensbeheerder van de stichting. 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. 

Contacten met externen 
Voor het (mail)contact met externen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het Microsoft 
365 account. 

Verhuren en/of uitlenen van materialen en/of blokhutruimten 
Ten behoeve van het verhuren en/of uitlenen van materialen kunnen gegevens worden 
opgeslagen op het Microsoft 365 platform van de stichting. De verhuurcoördinator en 
materiaalbeheerder hebben via een persoonlijk stichtings-Microsoft 365-account de 
autorisatie om gegevens van huurders in te zien. Gegevens van huurders worden maximaal 1 
jaar bewaard, nadat de huurperiode is verstreken. Gegevens die bij het verhuren en/of 
uitlenen kunnen worden vastgelegd zijn onder andere: 

• Naam, adres woonplaats huurder / lener 
• Stichting, bedrijf, of particulier  
• Telefoonnummer 
• Reden voor huren / lenen 
• Telefoonnummer 
• Mailadres  
• Bankrekeningnummer en tenaamstelling  
• Datum van huren / lenen 
• Aanvullende afspraken omtrent de huur / leen 
• (Getekende) huurovereenkomst en/of huurafspraken 

Datalekken 
Uiteraard doet stichting 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. 
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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 
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 stichting 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 
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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 stichting, moet dit gemeld worden bij het bestuur van stichting 
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 stichting Scouting Lido ‘76. In overeenstemming met 
Scouting Nederland zal het bestuur van stichting Scouting Lido ’76 beoordelen welke 
maatregelen er verder getroffen kunnen worden.  

Rechten, klachten en vragen 

Vragen over privacy 

Vragen over privacy kunnen gesteld worden aan de gegevensbeheerder van stichting 
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 stichting 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 stichting 
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;  

mailto:secretaris@scoutinglido76.nl
mailto:secretaris@scoutinglido76.nl
mailto:secretaris@scoutinglido76.nl
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2. Als gegevens van niet-leden gebruikt voor direct marketing, bijvoorbeeld een e-
maillijst 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 stichtingen 
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 stichting 
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.  

Wijzigingen in onze privacyverklaring 
Stichting 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.  

mailto:privacy@scouting.nl

