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Privacybeleid Scouting Jan de Rooij te Sprang-Capelle 
 
Scouting Jan de Rooij verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Scouting Jan de Rooij 
houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Algemene Vordering 
gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt. 
Omdat Scouting Jan de Rooij een onderdeel is van Scouting Nederland is het 
privacybeleid van Scouting Nederland volledig van toepassing voor Scouting Jan de Rooij. Dit 
privacybeleid is te raadplegen op www.scouting.nl/privacy  

 
1 Systemen  
Scouting Jan de Rooij verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen. De systemen worden 
gehost op internetservers van Scouting Nederland, in uitsluitend Europese datacenters. 
  
1.1 Scouts Online (SOL) 
Scouting Jan de Rooij voert de gehele ledenadministratie via “Scouts Online”. Scouts Online is de 
administratieve applicatie van Scouting Nederland en wordt gebruikt door individuele leden in alle 
lagen van de organisatie. Het doel van Scouts Online is leden sneller te voorzien van de juiste 
informatie en om administratieve taken efficiënter te laten verlopen door de gegevens op één plaats 
op te slaan en voor de juiste personen beschikbaar te stellen. Ook de persoonsgegevens voor de 
contributie inning zijn opgeslagen in Scouts Online. Met het persoonlijke Mijn Scouting-account krijgen 
leden toegang tot Scouts Online en andere online applicaties en websites. 
 
1.2 Rushfiles 
Rushfiles is een dataopslag service die scouting Jan de Rooij gebruikt voor alle administratieve zaken 
waar Scouts Online niet geschikt voor is. Denk aan het opslaan van Agenda’s en notulen van 
vergaderingen maar ook aan lijsten met gegevens voor de koekactie. Rushfiles is gesitueerd in 
Denenmarken en bewaard de data versleuteld op de servers.  
 
1.3 www.scoutingjanderooij.nl 
De website van Scouting Jan de Rooij wordt gehost door one.com. Op deze webruimte bevindt zich 
een webshop (zie artikel 10). Alleen in de webshop worden persoonlijke gegevens verwerkt en in een 
beveiligde database op de webserver opgeslagen.  
 
1.4 Digitaal archief 
Nog in ontwikkeling, niet operationeel 
 
2 Privacystatement 
Het privacystatement geeft antwoord op de belangrijkste vragen over de 
verwerking van persoonsgegevens door Scouting Jan de Rooij via 
ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het 
privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy. 
 
3 Lidmaatschapsregistratie 
De lidmaatschapsregistratie start op www.scoutingjanderooij.nl maar loopt vervolgens via een 
hyperlink naar Scouts Online. Persoonsgegevens worden alleen binnen de Scouts Online omgeving 
geregistreerd en verwerkt. Alleen personen binnen de groep die bepaalde gegevens functioneel nodig 
hebben (zoals de penningmeester, het leidingteam en de ledenadministratie) hebben inzicht in de 
noodzakelijke gegevens om hun functie uit te kunnen oefenen. Leden hebben via Scouts Online 
(https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot eigen gegevens kunnen deze aanpassen. Het verstrekken 
van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of lid. 
Na het beëindigen van het lidmaatschap worden beperkte NAW gegevens bewaard voor reünie 
doeleinden, zoals is toegestaan binnen de privacywetgeving. Overige gegevens worden vernietigd. 
Zie www.scouting.nl/privacy  voor het Privacy Statement van Scouting Nederland.  
 
4 Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen 
Scouting Jan de Rooij 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 kamp, noodzakelijk dat de 
(bege)leiding van de (jeugd)leden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk 
hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruik gemaakt van 

http://www.scouting.nl/privacy
http://www.scoutingjanderooij.nl/
https://sol.scouting.nl/
http://www.scouting.nl/privacy


 

  Pagina 2 van 7 

een gezondheidsformulier. Het gezondheidsformulier is digitaal opgenomen in 
“Scouts Online” onder het tabblad “aanvullende lid gegevens”. Na inschrijving 
dienen ouders/verzorgers van jeugdleden het formulier binnen Scouts Online in te 
vullen. Van meerderjarige wordt verwacht dat zij hier zelf voor zorgdragen. Leden 
hebben via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot eigen 
gezondheidsgegevens kunnen deze aanpassen. Het verstrekken van de juiste 
informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of lid. Gegevens die 
men niet wenst te delen kunnen niet worden ingevuld. 
De gezondheidsgegevens zijn alleen te raadplegen door het leidingteam van de betreffende speltak 
waarvan het jeugdlid onderdeel uitmaakt en voor de gegevensbeheerder en secretaris van de 
vereniging. Het formulier kan ten alle tijden door ouder/verzorgers of lid worden aangepast en wordt 
direct na het opzeggen van het lidmaatschap vernietigd. 
 
5 Registratie activiteiten 
Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van de functie “evenementen” binnen 
Scouts Online. Hierdoor  worden persoonsgegevens alleen binnen de Scouts Online omgeving 
geregistreerd en verwerkt. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy. 
Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of lid.  
 
6 Financiële gegevens 
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPAmachtiging 
in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving 
fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in 
ledenadministratiesysteem Scouts Online. Voor Scouts Online zie het 
privacystatement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van de Jan de Rooij 
heeft inzicht in de financiële gegevens. 
De inning van de incasso’s wordt conform een overeenkomst uitgevoerd door de Rabobank. Om dit te 
kunnen doen wisselt Scouting Jan de Rooij de hiervoor enkel de benodigde gegevens uit met de 
Rabobank. Voor het privacybeleid van de Rabobank zie https://www.rabobank.nl/particulieren/privacy/  
 
7 Contactlijsten 
Iedere speltak heeft binnen Scouts Online de beschikking over een lijst met namen, 
Adresgegevens, email en telefoonnummers van leden van hun speltak en hun ouders. In geval van 
nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken.  
Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden in 
een 
afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen 
vernietigd. 
 
8 Presentietlijsten 
Iedere speltak heeft binnen hun spellokaal in de Sprankel een fysieke presentielijst met enkel 
voornamen. Deze lijst heeft als doel aanwezige leden in het gebouw te registreren zodat er bij 
calamiteiten bekend is wie er in het clubgebouw aanwezig is. Deze presentielijsten worden onder 
toezicht van het leidingteam bewaard. De presentielijsten worden na afloop van een seizoen 
vernietigd. 
 
9 Online media 
9.1 Website 
Op www.scoutingjanderooij.nl wordt allen gebruik gemaakt van functionele cookies. Hierbij worden 
geen persoonsgegevens geregistreerd. Gegevens die worden ingevuld op contactformulieren worden 
niet bewaard maar direct doorgestuurd naar de persoon voor wie het bericht bedoeld is. 
 
9.2Facebook 
Om contact met leden, oud-leden, ouder/verzorgers en andere geïnteresseerde te onderhouden heeft 
Scouting Jan de Rooij diverse facebookpagina’s. Een pagina is op verenigingsniveau. Deze pagina is 
publiekelijk toegankelijk. Hierdoor wordt deze pagina gemodereerd door de vereniging. De andere 
pagina’s zijn op speltakniveau, dit zijn besloten facebookgroepen. Op de facebookpagina’s staan 
verslagen van activiteiten, sfeerimpressies door middel van foto’s en of video’s. De toestemming voor 
beeldgebruik is ook van toepassing op deze publicaties. Het is altijd mogelijk om tegen de publicatie 
van een beeld, fragment of bericht bezwaar te maken. De vereniging zal deze dan verwijderen en in 
de toekomst niet nogmaals gebruiken.  Voor het privacybeleid van facebook zie 
https://www.facebook.com/about/privacy.  
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9.3 Whatsapp 
Om efficiënt met ouders en jeugdleden te communiceren wordt er gebruik gemaakt 
van Whatsapp groepen. Binnen deze groepen zijn telefoonnummers zichtbaar en 
worden gedeeld. Nieuwe ouders of leden worden uitgenodigd voor deze whatsapp 
groepen door middel van een uitnodigingslink. Door deze link te activeren geeft de 
ouder of jeugdlid toestemming om zijn of haar gegevens te delen binnen de groep 
en hier actief aan deel te nemen. Nadat de gebruiker de groep verlaat zijn de 
gegevens ook niet meer zichtbaar voor anderen. 
 
10 Webshop 
Scouting Jan de Rooij heeft een webshop via https://scoutingjanderooij.nl/shop/. Via deze webshop 
verkoopt de vereniging uniformbenodigdheden die specifiek voor onze vereniging zijn en niet elders 
aangeschaft kunnen worden. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database 
op de webserver bewaard. De webwinkelbeheerder en webmasters hebben enkel inzicht in deze 
gegevens. Bestelgegevens worden één jaar bewaard om zicht te hebben op de doorloop van 
producten om zo onze dienstverlening te optimaliseren. Na één jaar wordt de informatie op de 
webserver van de Jan de Rooij verwijderd.  
De betaling verloopt volgens overeenkomst via iDeal uitgevoerd door Mollie B.V. Voor het 
privacybeleid van Mollie B.V. zie https://www.mollie.com/nl/features/security   
 
11 Beeldmateriaal 
Scouting Jan de Rooij maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie 
van Scouting Jan de Rooij en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming 
gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te 
trekken. Ook is het mogelijk om na publicatie met toestemming bewaar te maken tegen het gebruik 
van een specifiek beeld of fragment. Het betreffende beeld of fragment zal dan verwijderd en niet 
meer gebruikt worden. De toestemming beeldgebruik wordt in Scouts Online onder “aanvullende lid 
gegevens” geregistreerd. 
 
12 Gegevens gedeeld en verwerkt door externen 
 
12.1 Gemeente Waalwijk 
Gemeente Waalwijk verstrekt subsidie aan Scouting Jan de Rooij. Deze subsidie wordt vastgesteld op 
het aantal jeugdleden uit de gemeente Waalwijk die bij onze groep lid zijn. Om het aantal jeugdleden 
te kunnen bepalen moeten wij enkele persoonsgegevens aan gemeente Waalwijk overdragen, Naam, 
geboortedatum en woonplaats. Voor deze uitwisseling van gegevens wordt een 
verwerkingsovereenkomst opgesteld. 
 
13 Communicatie 
Leden van de vereniging  kunnen het privacybeleid van Scouting Jan de Rooij terug te vinden via 
www.scoutingjanderooij.nl/privacy en is op te vragen via het secretariaat via 
secretaris@scoutingjanderooij.nl. Bij het invoeren van het beleid zal naar alle leden een uittreksel 
gestuurd worden met de belangrijkste zaken uit ons privacybeleid. Dit uittreksel maakt ook deel uit van 
het welkomspakket voor nieuwe leden. 
 
14 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. 
 
15 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 Jan de Rooij binnen één maand op dit 
verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat 
(secretaris@scoutingjanderooij.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit 
verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling 
genomen. Opgemerkt moet worden dat het recht op vergetelheid en het lidmaatschap van vereniging 
scouting Jan de Rooij onverenigbaar zijn, daar de vereniging een administratie van haar leden moet 
voeren.  

https://scoutingjanderooij.nl/shop/
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16 Wijzigingen privacybeleid  
Scouting Jan de Rooij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid bij aanvang van 
het lidmaatschap en voor het gebruik van Scouts Online te raadplegen, zodat je 
van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of 
raadplegen via www.scoutingjanderooij.nl/privacy  

Datum waarvan dit beleid van kracht is: 25 mei 2018. 
Dit beleid geldt niet met terugwerkende kracht. 

  

http://www.scoutingjanderooij.nl/privacy
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Bijlage 1: Privacy statement 
  
Scouting Jan de Rooij verwerkt 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 
Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen. 
  
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.  
 
Van wie verwerkt Scouting Jan de Rooij persoonsgegevens?  
Scouting Jan de Rooij 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. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een 
relatie mee hebt, verwerken in eerste instantie jouw persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je 
bent geregistreerd. Zo zal in geval van een jeugdlid bij Scouting Jan de Rooij de vereniging zorg 
moeten dragen voor de juiste registratie in Scouts Online. Waarna de jeugdleden of zijn 
ouders/verzorgers deze gegevens actueel moeten houden. 
 
Waarvoor verwerkt Scouting Jan de Rooij persoonsgegevens?  
Als je lid wilt worden van Scouting of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger, 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.  
 
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te 
informeren over een nieuwe activiteit van onze 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.  
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Verwerkt Scouting Jan de Rooij ook bijzondere persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over 
gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende 
ras.  
Wij verwerken 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 het gezondheidsformulier dat wij hebben gemaakt in 
Scouts Online ten behoeve van een overnachtingen en kampen.  
Scouting Nederland controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, 
zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door onze scoutinggroep.  
 
Hoe gaat Scouting Jan de Rooij 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.  
 
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 leiding, secretaris en de ledenadministratie, jouw gegevens inzien. Binnen een 
speleenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat 
deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De 
gegevensbeheerder van de speleenheid en de vereniging, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.  
 
Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld een regio of steunpunt) en het landelijk 
servicecentrum van Scouting Nederland kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd 
door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.  
 
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Scouting  
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? 
Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 
Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de 
ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere 
aangesloten Scoutingorganisatie, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je gegevens 
ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Scouting Jan de Rooij kan en mag geen 
gegevens uitwisselen met externe partijen.  
 
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om 
statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. 
Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over 
bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde 
voorschriften.  
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Scouting Jan de Rooij gebonden aan de daarvoor 
geldende wet- en regelgeving.  
 
Kan ik zien welke gegevens Scouting Jan de Rooij van mij verwerkt?  
Door in te loggen in Scouts Online met je Mijn Scouting-account kun je je gegevens met betrekking tot 
jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met Scouting, terug vinden en bewerken.  
 
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting kun je terecht bij 
het secretariaat van scouting Jan de Rooij (secretaris@scoutingjanderooij.nl) . Natuurlijk kun je ook 
altijd contact opnemen met Scouting Nederland via info@scouting.nl.  
 
OPT-OUT  
Om het gebruik van Scouts Online zo makkelijk mogelijk te maken, kan Scouting Jan de Rooij en 
Scouting Nederland je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je 
inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze 
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serviceberichten uit te schrijven. Scouting Jan de Rooij en Scouting Nederland 
beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.  
Voor nieuwsbrieven is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-
mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende 
onderwerp of van de betreffende speleenheid. Indien je geen prijs stelt op 
informatie over onze scouting vereniging, of anderszins bezwaar hebt tegen 
gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven. Wij zullen dan reageren 
op dit verzoek 

Wijzigingen privacybeleid  
Scouting Jan de Rooij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. 
Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid bij aanvang van het lidmaatschap en voor het gebruik 
van Scouts Online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit 
privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.scoutingjanderooij.nl/privacy 
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