Privacybeleid Scouting Oosterhof-Niej Begin Rijssen
(aanvulling op het privacybeleid van Scouting Nederland)
Aanleiding
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) ingegaan. De meeste persoonsgegevens binnen Scouting
Rijssen worden bewaard in ‘Scouts Online’ (SOL), de administratieve applicatie
van Scouting Nederland. Hiervoor verwijzen we u graag naar het privacybeleid
van Scouting Nederland. Soms komt het echter voor dat we als Scouting Rijssen
ook op een andere manier persoonsgegevens verwerken. Hierover wordt u in dit
aanvullende document geïnformeerd.
Scouts Online
Zoals aangegeven: het grootste gedeelte van de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden gaat digitaal via Scouts Online (hierna ‘SOL’ genoemd).
Hierin worden van onze jeugdleden alle basisgegevens bijgehouden, evenals
enkele aanvullende persoonsgegevens die voor onze groep van belang zijn.
Welke gegevens dat zijn en waarom deze in SOL worden bewaard, evenals hoe
deze gegevens beveiligd zijn, leest u in het privacybeleid van Scouting Nederland.
De leidinggevenden en teamleiders van elke speltak hebben enkel inzage in de
gegevens van de jeugdleden van hun eigen speltak. Deze gegevens worden niet
op een andere manier opgeslagen dan alleen online in SOL (dus ook niet in
afzonderlijke Excel- of Word-bestanden of als hard-copy in een map). Daarnaast
hebben het groepsbestuur en de penningmeesters (incl. ledenadministratie)
inzicht in alle gegevens. Het gaat bij die laatsten enkel om personen die een VOG
hebben ontvangen voor het werken met persoonsgegevens. Deze gegevens
worden niet gedeeld met externe partijen, met uitzondering van de gemeente
Rijssen-Holten voor de subsidieaanvraag. Meer informatie hierover vindt u in
het privacybeleid van Scouting Nederland (ook te vinden via www.scoutingrijssen.nl) en op de website van Scouting Nederland: www.scouting.nl/privacy.
Lidmaatschapsregistratie / aanmelding nieuwe leden
De aanmelding van nieuwe jeugdleden loopt via www.scouting-rijssen.nl. De
persoonsgegevens die op de pagina ‘Aanmelden nieuwe leden’ worden ingevuld,
komen rechtstreeks terecht bij de groepsvoorzitter. De gegevens worden door
de groepsvoorzitter bewaard in een Excel-document, de zogenaamde ‘wachtlijst’. Dit omdat we niet alle nieuwe leden in één keer kunnen plaatsen, en dus
ook nog geen registratie in SOL kunnen doen. Deze gegevens worden bewaard
tot het kind aan de beurt is om lid te worden. Bij definitieve aanmelding worden
de persoonsgegevens aangeleverd via een papieren aanmeldingsformulier (het
zgn. ‘groene formulier’). Op dat moment worden de persoonsgegevens door de
penningmeester die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie in SOL geregistreerd. Na deze digitale registratie zal het papieren aanmeldformulier door
deze zelfde persoon worden bewaard in een afgesloten kast. Wanneer het
jeugdlid weer wordt afgemeld als lid van Scouting Rijssen zal het papieren
aanmeldformulier weer worden vernietigd.

Scouting
Oosterhof Niej Begin
• Scouting in Rijssen is een
plezierige vrijetijdsbesteding, die
een bijdrage levert aan de
vorming van de persoonlijkheid
• Sinds 1950 een begrip in Rijssen
• Ruim 220 jeugdleden en 80
kaderleden
• Postadres
Sc. Oosterhof – Niej Begin
p/a Brandlicht 85
7463 CM Rijssen
• Internet
www.scouting-rijssen.nl
info@scouting-rijssen.nl
• Blokhut ’t Oosterhöfke
A.H. ter Horstlaan 12a Rijssen
(0548) 518910
(tijdens opkomsten)
GPS: 52.29006, 6.53728
Opkomsten (zaterdag):
• Bevers
9.30 - 11.30 uur
• Welpen morgenhorde
9.30 - 11.30 uur
• Welpen middaghorde
14.00 - 16.00 uur
• Kabouters
9.30 - 11.30 uur
• Verkenners morgentroep
9.00 - 12.00 uur
• Verkenners middagtroep
14.00 - 17.00 uur
• Padvindsters
13.45 - 16.45 uur
• Rowans & Sherpa’s
14.00 - 17.00 uur
Opkomsten:
• Holland Schwarzwald Stam
Eigen agenda, vanaf 20.00 uur
• Plus Scouts
Eigen agenda, vanaf 19.30 uur

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen
Scouting Rijssen 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 overnachting of een kamp)
noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid
van het lid. Denk hierbij bijv. aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden
wordt gebruik gemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per activiteit hard-copy
dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouder(s)/verzorger(s). De ingeleverde vragenlijsten
worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte (in een blokhut) en/of een afgesloten
koffer/tas (in het bos) en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor
de leiding van de betreffende speltak. Het formulier wordt na afloop van de activiteit vernietigd.
Relevante gezondheidsinformatie tijdens 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, maar ook informatie over bijv. ASS, ADHD, ADD, ODD of een
andere diagnose. Scouting Rijssen bewaart deze gegevens in het beveiligde SOL-systeem, maar het
is de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) om de juiste informatie te verstrekken.
Registratie activiteiten
Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruik gemaakt van een online registratieformulier op
de website van Scouting Rijssen. De gegevens worden via een webformulier ingevuld en worden
beheerd door de organisatie van de betreffende activiteit. Hierbij worden geen herleidbare persoonsgegevens geregistreerd, en de gegevens worden na afloop van de activiteit weer verwijderd.
Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren wordt voor onze leden een doorlopende SEPAmachtiging ingevuld. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek
bewaard door de penningmeester die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie. Daarnaast
worden de machtigingsgegevens geregistreerd in SOL. Hiervoor verwijzen we u nogmaals naar het
landelijke privacybeleid.
Contact met ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdleden
Scouting Rijssen maakt voor communicatie met ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdleden gebruik
van de e-mailadressen die in SOL geregistreerd zijn. Deze e-mailadressen zullen alleen in de ‘BCC’
worden gebruikt, zodat voor de overige ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdleden de overige emailadressen niet zichtbaar zijn.
Daarnaast komt het soms voor dat in een speltak (bijvoorbeeld bij de RSA) gebruik wordt gemaakt
van een WhatsApp-groep voor contact met jeugdleden. Dit mag alleen wanneer personen niet
rechtstreeks worden toegevoegd, maar er gebruik wordt gemaakt van de optie ‘Uitnodigen via link’.
De persoon in kwestie kan dan zelf de beslissing maken of hij/zij wel of geen toegang wil tot de
WhatsApp-groep, wat ook impliceert dat zijn/haar telefoonnummer en profielfoto zichtbaar zijn
voor de overige personen in deze groep.
Beeldmateriaal
De wet ‘AVG’ spreekt niet over het maken van foto’s en/of video’s die gemaakt worden tijdens
opkomsten of (groeps)activiteiten en het delen daarvan op social media. Toch vinden we het als

Scouting Rijssen van belang om u ook over ons standpunt hieromtrent te informeren.
Tijdens opkomsten en (groeps)activiteiten worden foto’s en/of video’s gemaakt ten
behoeve van promotie van Scouting Rijssen en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie
vanaf het seizoen 2018-2019 wordt hiervoor expliciet toestemming gevraagd aan de
ouder(s)/verzorger(s) van het jeugdlid. Deze toestemming is altijd in te trekken. Indien het
jeugdlid vóór het seizoen 2018-2019 lid is geworden, dan kan bezwaar tegen het maken dan wel
gebruiken en/of delen van deze foto’s gemaakt worden bij het groepsbestuur. U kunt hiervoor
mailen naar voorzitter@scouting-rijssen.nl. Daarnaast kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact
opnemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek, dan wordt dit conform het ‘Protocol
Datalekken Verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van
het datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden
geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. U vindt de genoemde procedure
via de onderstaande link.
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridischeondersteuning/privacywet-en-bescherming-persoonsgegevens/4213-procedure-datalekkendataverwerkers
Verwijderen persoonsgegevens na afmelding als lid
Een jeugdlid kan afgemeld worden als lid bij Scouting Rijssen via het papieren afmeldformulier
(het zgn. ‘rode formulier’). Dit formulier is verkrijgbaar bij de teamleider, en moet ook bij de
teamleider weer worden ingeleverd. Daarna verwerkt de penningmeester die verantwoordelijk is
voor de ledenadministratie deze afmelding, en worden de persoonsgegevens uit SOL verwijderd.
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),
dan zal Scouting Rijssen binnen één maand reageren op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk
ingediend te worden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@scouting-rijssen.nl). Conform
het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische
Zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.
Communicatie
Het privacybeleid van Scouting Nederland en de aanvulling van Scouting Rijssen zijn terug te
vinden op onze website: www.scouting-rijssen.nl. Ook kunt u terecht op www.scouting.nl/privacy.
Mocht u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons
opnemen via voorzitter@scouting-rijssen.nl.
Met vriendelijke groet, namens het groepsbestuur, aldus vastgesteld in mei 2018 te Rijssen,
Scouting Oosterhof-Niej Begin (Rijssen)

Arnold Seppenwoolde (groepsvoorzitter)

