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1 Inleiding
Scouting Nederland hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar
leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Scouting Nederland dan ook
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Scouting Nederland houdt zich dan
ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
In dit document wordt beschreven hoe Scouting Nederland met gegevens om gaat en hoe Scouting
Pius X met gegevens om gaat.
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2 Scouting Nederland
Een algemeen privacy waar wij ons houden is te vinden op:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridische-ondersteuning/privacyweten-bescherming-persoonsgegevens/3921-privacybeleid-scouting-nederland
Aan dit privacy beleid houden wij ons te allen tijde en staan door Scouting Nederland hiervoor ook
onder controle.
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3 Inschrijvingen
3.1
Inschrijvingen via Scouts Online
Bij inschrijvingen aan eventuele evenementen en wedstrijden maken wij gebruik van een door
Scouting Nederland ontworpen platform. Hierin worden belangrijke gegevens zoals adres en
telefoonnummers verstrekt aan het organiserend orgaan. Dit orgaan is zelf ook lid van Scouting
Nederland en volgt het zelfde privacy beleid zoals beschreven bij punt 2.
Door dit beleid worden de gegevens wel gedeeld naar 3e personen buiten de verenging Scouting Pius
X, maar blijven ze altijd binnen de stichting Scouting Nederland en zullen daarbuiten niet verspreid of
gedeeld worden.
Eventuele inschrijfformulier, zowel papieren formulieren als aanmeldingen via de mail, worden na
registratie vernietigd.
Inschrijvingen voor Scouting Nederland evenementen worden verwerkt in een daarvoor ontworpen
platform van Scouting Nederland genaamd Scouts Online. Informatie wordt hierin alleen verstrekt aan
de organisatoren en leiding van Scouting Pius X. Gegevens kunnen allen gekopieerd worden door de
voorzitter, penningmeester en secretaris van de vereniging.

3.2
Inschrijvingen via eigen administratie
Inschrijvingen voor eigen weekendjes, zomerkamp en/of andere activiteiten worden verzameld bij de
secretaris. Deze gegevens worden verwerkt in een document dat alleen inzichtelijk is voor de
desbetreffende functionaris en zal niet gedeeld worden met personen buiten de verenging. Andere
leiding en bestuursleden van Scouting Pius X kunnen na aanvraag wel inzage krijgen in deze
gegevens. Dit gebeurt altijd onder toezicht van de voorzitter en secretaris.
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4 Gezondheidsinformatie en financiën
4.1
Gezondheidsinformatie
Eventuele informatie betreffende de gezondheid en/of andere bijzondere persoonsgegevens van een
lid wordt niet geregistreerd in Scouts Online of andere (permanente) formulieren, maar alleen door de
leiding van de groep genoteerd op een daarvoor bestemt document.
Dit document wordt alleen gebruikt tijdens weekendjes weg, zomerkamp en/of andere grote
activiteiten.
Nadat de activiteit ten einde is gekomen wordt dit document vernietigd en zal deze niet meer
inzichtelijk zijn.
4.2
Financiën
Financiën van Scouting Pius X worden bijgehouden in een Excel document die in beheer is van de
penningmeester. Deze persoon kan na aanvraag inzicht geven in dit document, echter kan alleen
hij/zij aanpassingen maken in dit document.
Eventuele betalingsgegevens worden alleen toonbaar gemaakt op de rekening van Scouting Pius X.
Hier heeft alleen de penningsmeester toegang tot. Er worden verder geen gegevens van leden
opgeslagen of verwerkt.
Eventuele betalingen worden uitsluitend gedaan door een verzoek van overmaken.
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5 Gebruik van hard-copy documenten
Op de reguliere draaiavonden worden er geen hard-copy documenten gebruikt met informatie over de
leden.
Tijdens weekendjes en zomerkamp wordt er echter altijd een document mee genomen waarop de
nood nummers van de leden vermeldt staat. Op dit document staat alleen de informatie van de leden
die op dat moment mee zijn.
Dit document is in bezit van de leiding en kan alleen door hun ingezien worden.
Het document wordt na het weekendje en/of zomerkamp vernietigd.
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6 Andere bronnen en beeldmateriaal
6.1
Bronnen naast Scouting Online
Naast Scouting Online maakt Scouting Pius X gebruik van een internet site, twitter en een facebook
pagina.
Op alle pagina’s zal er geen persoonlijke informatie worden gedeeld van de leden.
De site is voor puur informatieve doeleinden en de facebook pagina en twitter account is bedoeld om
familie en vrienden van de leden mee te laten genieten met de activiteiten.
Over het gebruik van beeldmateriaal is meer te lezen bij punt 6.2
De site, twitter account en de facebook pagina zijn voor iedereen inzichtelijk.
Facebook maakt daarbij gebruik van een eigen privacy beleid, deze is te vinden op:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Twitter maakt ook gebruik van een eigen privacy beleid, deze is te vinden op:
https://twitter.com/en/privacy.
Eventuele mail verkeer dat u ontvangt van de scouting word verzonden via Scouting Online en
eventuele e-mail wisseling zal niet verder gedeeld worden.
6.2
Beeldmateriaal
Door lid te worden van Scouting Pius X te Wognum gaat u automatisch akkoord met het privacy beleid
van Scouting Nederland en Scouting Pius X.
Hieronder valt ook dat (door het gebruik van social media) er eventueel foto’s en/of video’s online
komen te staan van de leden. Eventueel beeldmateriaal zal nooit gepubliceerd worden met
aanvullende gegevens. Namen, adressen en andere persoonlijke informatie zal via deze manier niet
gedeeld worden. Bij het plaatsen van een foto of video die eventueel aanstootgevend kan zijn, kan er
contact gezocht worden met de leiding waarnaar deze de desbetreffende foto/video zal verwijderen.
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7 Communicatie
Bestaande leden zullen op de hoogte gebracht worden van het privacy beleid van Scouting Pius X
door een mail met daarin een verwijzing naar het privacy beleid op de internet site.
Nieuwe leden zullen deze verwijzing automatisch krijgen bij aanmelding.
Door lid te worden van Scouting Pius X en daarbij Scouting Nederland gaat het lid en diens
vertegenwoordiger akkoord met het beleid dat daarin gesteld word.
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