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INLEIDING 
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., dit geldt ook 
voor onze scouting groep. 

Dit beleidsplan bevat een verwijzing naar het privacy-beleid van Scouting Nederland. Voor de Scouting 
Johannes Vianney groep wordt een toelichting gegeven op de verschillende gegevensbronnen met 
privacygevoelige informatie en hoe we daar mee omgaan. 

Scouting Nederland 

Voor de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland gelden de voorwaarden die te vinden 
zijn op https://www.scouting.nl/privacy 

Scouting Johannes Vianney, Eindhoven 

Scouting Johannes Vianney is een groepsvereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
geregistreerd onder nummer: xxxxxxxxx 

– Scouting Johannes Vianney 

De toelichting in dit document heeft betrekking op de vereniging. 

https://www.scouting.nl/privacy
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Contact formulier website 
Op de website is een contact formulier gepubliceerd waarin de volgende gegevens kunnen worden ingevuld 
door een potentieel lid. 
 
Gegevens 
Persoonsgegevens; naam en e-mailadres 
 
Doel van het formulier is om potentiele leden en geïnteresseerde in contact te brengen bij eventuele interesse 
in scouting voor zichzelf of voor kinderen 
 
De gegevens worden bewaard op de website 
 
Bewaartermijn: De gegevens worden digitaal bewaard en na afronding actie vernietigd 
 
De gegevens worden verwerkt door de secretaris en worden niet gedeeld met derden. 
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Inschrijfformulier/SEPA formulier 
Inschrijven van een lid gaat met een inschrijfformulier.  

Gegevens 

Persoonsgegevens; naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats 
Gezondheidsgegevens: zwemdiploma`s, huisarts, ziektekosten gegevens en gegevens ouders in geval van 
nood. 
Machtiging/ contributie: in geval van een machtigingstoestemming zal een SEPA worden gemaakt en dienen 
ouders te ondertekenen. De contributiegegevens zoals iban en rekeningnummer worden ook gevraagd 
Er wordt een verplichting aangegaan om het gezondheidsformulier en eventueel toestemmingsformulier in te 
vullen. 
 
Tevens wordt toestemming gevraagd met betrekking tot het gebruik van foto's. De toestemming die wordt 
verleend heeft betrekking voor het plaatsen van foto's op de website (www.vianney.nl), facebook 
(www.facebook.com/scoutingvianney.) en in het persoonlijke groepsgedeelte van het scouting magazine! 

Doel van het inschrijfformulier is om benodigde gegevens te verzamelen om een inschrijving bij scouting 
Nederland te doen (Scouts Online). Ook worden de ouders geïnformeerd over het gebruik van foto's die 
gemaakt worden tijdens scoutingactiviteiten en hebben ze de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.  

Het formulier wordt in de brievenbus van de penningmeester gegooid en bewaard totdat het lid wordt 
uitgeschreven. Dit geldt ook voor het SEPA formulier 

Bewaartermijn: Het formulier wordt bewaard nadat de gegevens in SOL worden totdat het lid wordt 
uitgeschreven. 

Uitschrijven van een lid gaat d.m.v. doorgeven aan de leiding of secretaris met opgave van reden waarom lid 
is gestopt. Het lid wordt vervolgens uitgeschreven in het systeem van Scouting Nederland (SOL). 
 
De gegevens worden verwerkt door de leiding, worden niet gedeeld met derden. 
 
Praktisch: Stafleden delen de gegevens met de administratie van scouting via een App aan de 
gegevensbeheerder van Johannes Vianney. Daarna wordt het formulier in de brievenbus van de 
penningmeester gegooid, deze bewaard ze tot het lid wordt uitgeschreven. 
 

http://www.facebook.com/scoutingvianney
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Gezondheidsformulier 
Jaarlijks worden gezondheidsformulieren uitgedeeld welke door de ouders/meerderjarige leden verplicht 
ingevuld dienen te worden. 
 
Gegevens 
Persoonsgegevens; naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, leeftijd 
Gezondheid; zwemvaardigheid, medicijnen, allergie, huisarts, tandarts verzekering 
 
Doel van het formulier is om te zorgen dat leidinggevende op de hoogte zijn van medische gegevens 
(allergieën, medicijnen, diëten etc.) van eigen leden. Deze gegevens zijn tevens beschikbaar voor een 
eventueel dokters bezoek of noodgeval. De gegevens worden gebruikt bij het wekelijks draaien en bij 
kampen. 
De gezondheidsformulieren dienen ieder seizoen door de ouders/verzorgers opnieuw ingevuld te worden. 
 
De gezondheidsformulieren worden door de leiding bewaard. De aanvullende gegevens worden digitaal 
bewaard in Scouts Online. 
 
Bewaartermijn: Het gezondheidsformulier is geldig tot het einde van het seizoen (overvliegen). Na deze 
termijn of bij uitschrijving bij scouting worden de formulieren vernietigd via de brievenbus waar 
persoonsgevoelige gegevens in worden verzameld en eens in de zoveel tijd vernietigd. 
 
De gegevens worden verwerkt door de leiding, worden niet gedeeld met derden. 
 
Relevante gezondheidsinformatie opkomsten 
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op 
de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de 
gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Scouting Joh. Vianney mag deze ‘bijzondere 
persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang 
van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is 
de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. 
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Toestemmingsformulier 
In het geval van een buitenlandskamp dient een toestemmingsformulier te worden ingevuld zodat de kinderen 
toestemming krijgen van ouders om met de begeleiding mee te gaan naar het buitenland. Dit formulier dient 
door ouders van minderjarige leden verplicht ingevuld te worden. 
 
Gegevens 
Persoonsgegevens; (voor)naam, roepnaam, geboorteplaats en datum, nummer paspoort, plaats van uitgifte 
Geldig tot, adres telefoonnummer. Deze gegevens dienen ingevuld te worden voor het kind en door beide 
ouders. Tevens wordt een handtekening en kopie van paspoort bijgevoegd. 
 
Doel van het formulier is om te zorgen dat de leidinggevende Toestemming heeft van ouders om minderjarige 
leden mee naar het buitenland te nemen. Deze gegevens zijn tevens beschikbaar voor een douane beambte 
of politieagent. De gegevens worden gebruikt bij een buitenlands kamp. 
De toestemmingsformulieren dienen ieder de ouders/verzorgers opnieuw ingevuld te worden mits het lid mee 
gaat naar het buitenland. 
 
De gezondheidsformulieren worden door de leiding bewaard. De gegevens worden niet digitaal bewaard. 
 
Bewaartermijn: Het toestemmingsformulier is geldig in de periode van het buitenlands kamp. Na deze termijn 
of bij uitschrijving bij scouting worden de formulieren vernietigd via de brievenbus waar persoonsgevoelige 
gegevens in worden verzameld en eens in de zoveel tijd vernietigd. 
 
De gegevens worden verwerkt door de leiding, worden niet gedeeld met derden. 
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Scouts Online 
Scouts Online (SOL) is de landelijke leden administratie van Scouting Nederland.  

 

Gegevens 

Persoonsgegevens; naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, leeftijd 
 
Doel van SOL is om de persoonlijke gegevens op één plek te onderhouden en te raadplegen. Deze informatie 
is beschikbaar voor scouting Johanens Vianney, Scouting regio Eindhoven en scouting Nederland. Op basis 
van de gegevens in sol worden contributies die aan SN betaald moeten worden bepaald. 

Verder worden de gegevens gebruikt tbv: 

• mail contact met ouders/leden 

• versturen van het Scouting Magazine (scouting Nederland) 

• subsidie aanvraag bij de gemeente Eindhoven (Naam, woonplaats en speltak) 

• Inschrijven van leden bij activiteiten via scouts online 

De gegevens worden bewaard door Scouting Nederland. 

De gegevens worden verwerkt door de leden/leiding/bestuur, worden gedeeld met de gemeente bij het 
overhandigen van de ledenlijst ivm de subsidie aanvraag. 
 

Bewaartermijn in te vullen. 
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Verklaring Omtrent Gedrag 
VOG wordt aangevraagd voor de vrijwilligers. De VOG wordt geregistreerd in SOL. 

Gegevens 

Resultaat aanvraag Verklaring omtrent gedrag. 
 
De VOG wordt bewaard door de organisatie. 

Doel veiligheid van de leden borgen. 

De VOG wordt geregistreerd in Scouts Online (SOL) 

Bewaartermijn Bewaartermijn zolang leiding lid is 

De gegevens worden verwerkt door het bestuur, worden niet gedeeld met derden 
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Contactlijsten 
Scouting Johannes Vianney maakt gebruik van het Scouts Online voor het maken van contactlijsten. Elk 
stafteam heeft toegang tot de email en persoonsgegevens van hun eigen leden. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van een eigen mailadres per speltak. Daarin worden mails verstuurd naar leden en extern 
 
Doel van de e-mail adressen is het versturen van e-mail onderling en extern. 
 
Bewaartermijn geen bewaartermijn 
 
De gegevens worden verwerkt door de leiding/bestuur worden niet gedeeld met derden 
 

Online media 
Scouting Johannes Vianney maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin 
relevante groepsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze 
nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is geen 
mogelijkheid voor een OPT-Out. 
Op www.vianney.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van 
de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding 
met meer informatie beschikbaar op de website. 
 
Verschillende speltakken van Scouting Joh. maken gebruik van Whatsapp groepen en om ouders te 
informeren over activiteiten .Een van de leiders van het speltakteam beheert de gegevens van de speltak. 
Indien ouders hier bezwaar tegen hebben, kunnen ze zichzelf verwijderen uit de whatsapp groep. Belangrijk is 
dan wel om aan te geven hoe de speltakleiding in contact kan komen om u te informeren over de activiteiten. 
 

Communicatie over het privacy beleid 
Dit plan wordt gepubliceerd op de website van de Scouting Johannes Vianney. Bij ingaan van dit plan wordt 
het toegelicht in de groepsraad van 8 oktober 2018 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Johannes Vianney kun je 
terecht bij de secretaris van onze groep via scouting@vianney.nl 

mailto:scouting@vianney.nl
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Datalekken 
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het‘protocol datalekken 
verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft 
Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun 
persoonsgegevens is gebeurd. 
 

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR) 
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert 
Scouting Johannes Vianney binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden 
via het secretariaat (scouting@vianney.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit 
verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen. 
 
 
 
 
 
 


