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Privacybeleid Scouting St. Radboud
Scouting St. Radboud verwerkt persoongegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk
en transparant informeren.
Lidmaatschapregistratie
Via het webformulier op de website www.scouting-radboud.nl kun je je inschrijven voor
de wachtlijst van Scouting St. Radboud. Ook voor de speltakken waarvoor geen wachtlijst
bestaat.
De gegevens worden via dit webformulier in een beveiligde database op de webserver
bewaard. De beheerder van de wachtlijst, de leiding van de speltakken en de webmasters
hebben enkel inzicht in deze gegevens. Zodra je geplaatst bent bij een van onze
speltakken worden je gegevens uit dit bestand verwijderd. Mocht je van de wachtlijst
verwijderd willen worden, dan kun je dit aangeven met een e-mail naar
wachtlijst@scouting-radboud.nl .
Als je geplaatst bent dan wordt er een schriftelijk inschrijfformulier bij de leiding van de speltak
ingeleverd die zorgvuldig wordt bewaard in een afgesloten ruimte op de blokhut zodat de leiding
de gegevens altijd bij de hand heeft tijdens de opkomsten en weekenden en in geval van nood
contact opgenomen kan worden met de ouders/verzorgers. Bij het overvliegen naar de volgende
speltak of als het lid stopt zal het inschrijfformulier worden venietigd. Er volgt een nieuw
inschrijfformulier bij de volgende speltak zodat de gegevens actueel blijven.
Binnen drie maanden worden de inschrijfformulieren van leden die gestopt zijn vernietigd door de
gegevensbeheerder van de speltak. Daarnaast worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online,
dit is een online administratieve applicatie van alle scoutinggroepen van Scouting Nederland.
Scouting Nederland geeft in hun privacy statement antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland. Wil je meer lezen over privacy binnen
scouting, download dan het privacybeleid via www.scouting.nl/privacy.
Gezondheidsformulieren
Scouting St. Radboud hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een
klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die
langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een weekend of kamp, noodzakelijk dat de leiding
van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan
voedselallergieën of medicijngebruik.
Voor deze gelegenheden wordt gebruik gemaakt van een gezondheidsformulier dat schriftelijk
wordt ingevuld door de ouders/verzorgers en ingeleverd bij de leiding van de speltak. De ingevulde
gezondheidsfomulieren worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte op de blokhut zolang
het jeugdlid bij de speltak zit.
Tijdens kampen/expedities worden deze formulieren meegenomen naar de kamplocatie en
bewaard in de EHBO tas/koffer. De gezondheidsheidsgegevens worden niet digitaal geregistreerd.
Als het kind overvliegt naar de volgende speltak dan worden de gezondheidsformulieren vernietigd
door de gegevensbeheerder van de speltak. Er zal bij de leiding van de volgende speltak weer een
nieuw ingevuld gezondheidsformulier worden ingeleverd, zodat de gegevens actueel blijven.
Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. De
gezondsheidsformulieren zijn inzichtelijk voor het leidingteam van de speltak en indien noodzakelijk
voor een behandeld arts. Binnen drie maanden worden de gezondheidsformulieren van leden die
gestopt zijn vernietigd door de gegevensbeheerder van de speltak.
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Identiteitskaart en/of paspoort
Iedereen vanaf veertien jaar heeft identificatieplicht en moet een geldig
identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie en/of handhavingsambtenaar daar om
vraagt. Scouting St. Radboud vraagt daarom voor kamp om een kopie van de
identiteitskaart of paspoort van de jeugdleden vanaf veertien jaar waarbij het bsnnummer niet zichtbaar is. De kopieën worden bewaard in de EHBO tas/koffer. De leiding
van de speltak en instanties waartoe er een identificatieplicht toe is kunnen de kopieën
inzien. Na kamp worden deze kopieën vernietigd.
Financiële gegevens
De penningmeester van Scouting St. Radboud voert de financiële administratie via
Scouts Online, dit is een online administratieve applicatie van alle scoutinggroepen van
Scouting Nederland. Scouting Nederland geeft in hun privacystatement antwoord op de
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting
Nederland. Wil je meer lezen over privacy binnen scouting, download dan het
privacybeleid via www.scouting.nl/privacy.
Mail
Scouting St. Radboud gebruikt de mail voor het delen van de nodige praktische
informatie aan ouders/verzorgers van de leden van de speltak. De e-mail wordt verzonden en
bewaard via een beveiligde webmailserver. Alle mailadressen worden in de BCC gezet en worden
niet gedeeld met derden. Enkel de leiding van de speltak heeft inzage in de mails van de speltak.
Beeldmateriaal
Scouting St. Radboud maakt foto’s en video’s van activiteiten ter herinnering. Bij
lidmaatschapsregistratie wordt expliciete toestemming gevraagd voor het publiceren van
beeldmateriaal van het jeugdlid. Deze toestemming is op elk moment in te trekken. Het
beeldmateriaal wordt door de webmaster op Facebook, Twitter, Instagram en de website geplaatst.
Het beeldmateriaal wordt opgeslagen op Google Drive. Dit is alleen in te zien door de leiding van de
speltak.
Het delen van beeldmateriaal aan ouders/verzorgers gebeurt via We Tansfer of een vergelijkbare
down- en uploaddienst. Dit, met ouders/verzorgers gedeelde, beeldmateriaal is uitsluitend voor
privédoeleinden en mag niet worden gedeeld via social media omdat er leden op kunnen staan die
geen toestemming hebben gegeven. Na vijf jaar wordt het beeldmateriaal van Google Drive
afgehaald en aan het archief overhandigd.
Persoongegevens leiding en bestuur
De persoonsgegevens van de leiding en het bestuur worden geregistreerd in Scouts Online en
beheerd door de gegevensbeheerder, leiding van de speltak en het bestuur. De Verklaring Omtrent
Gedrag wordt geregistreerd in Scouts Online. De orginele VOG en stafovereenkomst wordt
bewaard door het bestuur. Na vijf jaar niet-actief lidmaatschap wordt de VOG vernietigd of eerder
op verzoek.
Communicatie
Het privacybeleid van Scouting St. Radboud is terug te vinden via www.scouting-radboud.nl en op te
vragen via het secretariaat op secretariaat@scouting-radboud.nl.
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 en inzage in gegevens
Als een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid of inzage in gegevens (SAR) reageert
Scouting St. Radboud binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan via het
secretariaat, secretariaat@scouting.nl. Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit
verzoek in overleg met de afdeling juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling
genomen.

