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Scouting Nederland en de aangesloten scoutinggroepen zoals Leif Erikson
verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en
transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Leif Erikson
en door Scouting Nederland.
Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data
Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat
onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden
spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar
bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen
die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook
foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Als je lid bent van Leif Erikson ben je automatisch lid van Scouting Nederland.
Dat komt omdat Leif Erikson lid is van Scouting Nederland. Scouting Nederland
bewaart je persoonsgegevens.
Van wie verwerkt Scouting Nederland persoonsgegevens
Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct
of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn
bijvoorbeeld gegevens van:
• Jeugdleden en vrijwilligers van de bij Scouting Nederland aangesloten
organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.);
• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Scouting of ooit een
lidmaatschap hebben gehad;
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een
relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens
Alle organisatieonderdelen van Scouting Nederland verwerken persoonsgegevens
in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland en de
daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/vraagvolgsysteem. Dit kunnen
dus zowel Scoutinggroepen, -regio’s als landelijke onderdelen en activiteiten
betreffen. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt,
verwerken je persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd.
Zo zal in geval van een jeugdlid de Scoutinggroep waarvan hij of zij lid wordt,
zorg moeten dragen voor de juiste registratie in Scouts Online.
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Waarvoor verwerkt Scouting Nederland persoonsgegevens
Als je lid wilt worden van Scouting of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een
andere relatie met Scouting aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig.
Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid,
zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag
voor je aanvragen als vrijwilliger.
Als je eenmaal lid of relatie van Scouting bent dan willen we je goed van dienst
zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te
onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken. Maar
ook als je een vraag stelt verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te
kunnen helpen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden.
Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, regio
of vanuit Scouting Nederland. Wil je niet benaderd worden door een bepaald
organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende
mail op ‘uitschrijven’ te klikken.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld
ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische
analyses enzovoorts.
Verwerkt Scouting Nederland ook bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over
gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende
ras.
Scouting Nederland verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat
moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In
dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor
onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier ten
behoeve van een zomerkamp.
Scouting Nederland controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen
worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door
organisatieonderdelen.
Hoe gaat Scouting Nederland met mijn persoonsgegevens om
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk
is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn
verwerkt.
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Wie kan er bij mijn persoonsgegevens
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in Scouts Online
met je Mijn Scouting-account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw
lidmaatschap of relatie met Scouting, terug vinden en bewerken. Daarnaast
kunnen bepaalde functionarissen van Leif Erikson je gegevens inzien. Wie dat
zijn staat hieronder.
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door
Scouting kun je terecht bij het organisatieonderdeel waarvan je lid bent,
bijvoorbeeld je Scoutinggroep. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met
Scouting Nederland. Het Privacybeleid van Scouting Nederland te vinden via deze
link:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridischeondersteuning/privacywet-en-bescherming-persoonsgegevens/3921privacybeleid-scouting-nederland.
Privacybeleid Leif Erikson
Het privacybeleid van Leif Erikson wordt hieronder verder toegelicht.
Leif Erikson gebruikt een aantal systemen voor de vereniging:
Scouting Online
De ledenadministratie wordt bijgehouden in het hiervoor beschreven systeem
Scouting Online (SOL), dat wordt aangeboden door Scouting Nederland.
De gegevens van de leden van de Esta’s en Troep en Vendel en de Wilde Vaart,
de (bege-)leiding en de bestuursleden staat daarin geregistreerd. Het gaat dan
om naam- en adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres en
speltak. Bij leiding staan ook de gegevens over de verklaring omtrent gedrag
(VOG). Scouting Nederland gebruikt de informatie hieruit voor haar activiteiten
zoals hiervoor beschreven. Je eigen gegevens zijn inzichtelijk door jezelf.
Daarnaast kunnen de voorzitter en de penningsmeester de gegevens inzien, en
kunnen de secretaris en de groepsbegeleider gegevens inzien en ook wijzigen.
Van oud leden worden de gegevens bewaard vanaf het moment van beëindiging
van het lidmaatschap.
Financiële administratie
De penningmeester beschikt over een systeem voor de financiële administratie.
In dit systeem staat naast de adresgegevens ook het bankrekeningnummer
opgenomen dat wordt gebruikt voor de periodieke automatische incassering van
de contributie. Dit rekeningnummer, en de toestemming voor de periodieke
incasso, wordt overgenomen van het doorlopende machtigingsformulier. Dit
ondertekende machtigingsformulier bewaart de penningmeester als bewijs dat hij
bevoegd is om automatisch te incasseren.

Versie 17 mei 2018

3

Privacystatement en privacybeleid
Scoutinggroep Leif Erikson
Versie 17 mei 2018

Het inschrijfformulier
Leif Erikson heeft een inschrijfformulier waarmee nieuwe leden zich kunnen
aanmelden. Dit formulier wordt via de groepsleider aangeleverd aan de
penningmeester en de secretaris. De penningmeester stelt daarmee een
machtigingsformulier op ter ondertekening. De groepsleider neemt de datum van
aanmelding, de naam en adresgegevens en de leeftijd over voor de wachtlijst.
De secretaris neemt de gegevens van dit formulier of van de wachtlijst over voor
de registratie in SOL wanneer iemand daadwerkelijk lid wordt. Het emailadres
van de ouders of verzorgers dat hierop staat wordt gebruikt door de groepsleider
en door de secretaris om berichten direct aan de ouders/verzorgers te kunnen
sturen om hen te informeren of te vragen om mee te werken aan acties.
Wachtlijst
Van belangstellenden om lid te worden van Leif Erikson wordt door de
speltakleiders een wachtlijst bijgehouden. In deze wachtlijst staan naam- en
adresgegevens, telefoonnummer en emailadres, geboortedatum en
aanmeldingsdatum geregistreerd, die worden overgenomen van het
inschrijfformulier. Personen worden van de wachtlijst verwijderd wanneer zij
instromen bij Leif Erikson, of omdat er niet langer belangstelling is voor
lidmaatschap. De wachtlijst bestaat uit een eenvoudig overzicht (spreadsheet)
dat wordt beheerd door de speltakleiders, en kan worden ingezien door de
voorzitter, groepsbegeleider, penningmeester en de secretaris.
Ledenlijst
De speltakken Esta’s, Troep en Vendel en Wild Vaart maken periodiek een
overzicht met de adresgegevens, telefoonnummer en emailadres van leden en
leiding van de speltak, en de indeling in groepen zoals nest of bak. Dit overzicht
wordt aan de leden van de groep en de ouders/verzorgers beschikbaar gesteld
om de groepsactiviteiten te ondersteunen.
Bijzonderheden zoals medische aandachtspunten
Er zijn leden waarvoor bijzondere aandacht nodig is (bv. vanwege medische of
andere aandachtspunten), en waarvan ouders/verzorgers informatie doorgeven
aan de leiding van de speltak. De leiding gaat vertrouwelijk om met deze
informatie. Ouders/verzorgers kunnen desgewenst ook leden van het bestuur
informeren, zodat ook zij aandacht kunnen besteden aan de benodigde extra
zorg. Er is geen registratiesysteem voor deze bijzonderheden. Per activiteit
(zoals een kamp) vraagt de leiding naar mogelijke bijzonderheden.
Gegevens wijzigen
Indien een (aspirant) lid inzage wil in zijn of haar gegevens die bekend zijn bij
Leif Erikson dan kan deze de gegevens in SOL inzien en wijzigen. Indien de
gegevens (nog) niet in SOL zijn opgenomen kan contact worden opgenomen met
de secretaris.
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Beeldmateriaal
Scouting Leif Erikson maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten voor de
promotie en als herinnering. Bij beeldmateriaal worden geen direct naar
individuele leden herkenbare verwijzingen opgenomen. Bij de lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van
beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.
Datalek
Indien een vermoeden van misbruik is van de gegevens dient dit zo spoedig
mogelijk te worden gemeld bij de secretaris van de vereniging.
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