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Uittreksel  
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  

 
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. 
 
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.  
 
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 
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. 
 
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.  
 
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 
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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/  
 
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. 
 
Online media 
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. 
 
Facebook 
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.  
 
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   
 
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.  
 
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. 
 
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 
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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.  

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. 
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