Privacy beleid – Algemene verordering
gegevensbescherming (AVG)

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 beleidsplan bevat een verwijzing naar het privacy-beleid van Scouting Nederland.
Voor onze groep wordt een toelichting gegeven op de verschillende
gegevensbronnen met privacygevoelige informatie en hoe we daar als groep mee
omgaan.
Scouting Johan van den Kornputgroep verwerkt de persoonsgegevens van haar
leden. Via dit beleidsplan wordt u op een duidelijke en transparante wijze
geïnformeerd over de wijze waarop we bij Scouting Johan van den Kornputgroep met
privacy omgaan.
Daarnaast heeft Scouting Nederland een Privacystatement. Deze is op de website
van Scouting Nederland te raadplegen. Het Privacystatement is terug te vinden op
www.scouting.nl/privacy
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Inschrijfformulier
Na een aantal (meestal drie) opkomsten kijken, krijgen toekomstige leden via de
speltakleiding een inschrijfformulier waarop de persoonsgegevens moeten worden
ingevuld. De informatie op dit formulier wordt door de ledenadminstratie ingevoerd in
Scouts Online, het administratieve systeem van Scouting Nederland. Tevens
ontvangen zij tegelijkertijd met het inschrijfformulier informatie over privacy
(Beleidsplan privacy Johan van den Kornputgroep en Privacystatement Scouting
Nederland) en informatie over onze scoutinggroep (Infoboekje)
Bestuur en speltakleiding hebben toegang tot de digitale gegevens in Scouts Online.
De exacte toegangsrechten zijn functie- en/of persoonsgebonden. Elk lid heeft
sowieso toegang tot zijn of haar eigen persoonsgegevens via Scouts Online met de
mogelijkheid tot het uitvoeren van aanpassingen.
De papieren versie van de inschrijfformulieren wordt fysiek bij de ledenadministratie
bewaard. Na uitschrijving van een lid in Scouts Online wordt deze papieren versie
binnen veertien dagen vernietigd. De informatie op Scouts Online blijft raadpleegbaar
onder de groep ‘oud leden’.
Bijzondere gegevens worden niet geregistreerd. Er worden geen persoonsgegevens
gepubliceerd op de website van Scouting Johan van den Kornputgroep, met
uitzondering van de gegevens van de contactpersonen. Er worden geen
persoonsgegevens buiten onze scoutingorganisatie verwerkt.

Uitschrijfformulier
Uitschrijven van een lid gaat met een uitschrijfformulier. De ledenadministratie zorgt
voor uitschrijving in Scouts Online. Het uitschrijfformulier wordt vernietigd binnen
veertien dagen na uitschrijving in het systeem van Scouting Nederland is uitgevoerd.
Bij het uitschrijfformulier zit ook een enquête waarin onder andere wordt gevraagd
naar de reden van uitschrijving en hoe het lid scouting heeft ervaren. Deze gegevens
worden gebruikt voor het verbeteren van het spelaanbod en worden anoniem
gedeeld met de betreffende speltak. Deze enquête wordt door de ledenadministratie
doorgestuurd naar het bestuur en binnen vier weken na ontvangst door het bestuur
vernietigd door een bestuurslid.
Bij uitschrijving worden ook de mailadressen direct uit de bestanden verwijderd die
de speltakken of het bestuur hebben (indien van toepassing).
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Kampformulieren
De deelnemers aan een kamp leveren voorafgaand een kampformulier in met
persoonlijke gegevens. Eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens worden
verwerkt in Scouts Online zodat dit systeem actueel blijft. De kampformulieren
worden meegenomen op het kamp zodat ze makkelijk te raadplegen zijn. Na afloop
van het kamp worden deze kampformulieren binnen vier weken vernietigd door de
speltakleiding.
Wanneer jeugdleden op kamp gaan kan er naast een kampformulier ook om
noodzakelijke medische gegevens worden gevraagd, zoals allergieën en
medicijngebruik door middel van een gezondheidsformulier. Deze formulieren
worden op meegenomen op het kamp zijn inzichtelijk voor de organisatie van het
kamp en eventueel ingeschakelde medische ondersteuning. Na afloop van het kamp
worden deze gezondheidsformulieren binnen vier weken vernietigd door de
speltakleiding.

E-mailadressen
De e-mailadressen van leden worden voor onderstaande activiteiten gebruikt. De emailadressen worden verkregen vanuit Scouts Online of via een bestand met
mailadressen dat door het contactpersoon van de speltak op een privé-computer
wordt bewaard.
•
•
•

Informeren van de leden over speltak-specifieke zaken door het leidingteam;
Informeren van de leden over groepsbrede activiteiten via het leidingteam;
Versturen van de groepsbrede digitale nieuwsbrief via het leidingteam.

De secretaris van het groepsbestuur beschikt over een lijst met e-mailadressen van
de kaderleden om de notulen van de groepsraad te versturen. Gegevens die worden
gebruikt door de secretaris van het groepsbestuur worden bewaard op een privécomputer.
De secretaris van het stichtingsbestuur beschikt over een lijst met e-mailadressen
van de deelnemers aan het reguliere overleg van de stichting om de notulen van dit
overleg te versturen. Gegevens die worden gebruikt door de secretaris van het
stichtingsbestuur worden bewaard op een privé-computer
Voor het versturen van e-mails aan leden worden e-mail aliassen gebruikt eindigend
op @jovadeko.nl. De inloggegevens zijn uitsluitend bekend bij de gebruikers en het
groepsbestuur.
Het emailadres vertrouwenspersoon@jovadeko.nl is uitsluitend een doorstuuradres
naar de privémail van de vertrouwenspersoon. Overige personen hebben geen
toegang tot de mailbox van de vertrouwenspersoon.
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Opslaan documentatie
Alle documenten binnen de groep worden opgeslagen op STACK (Nederlandse
server) en zijn toegankelijk voor het groepsbestuur.
Algemene documenten voor leidinggevenden worden ook opgeslagen in STACK en
wel in de map groepsraad. Uploaden in deze map kan alleen gedaan worden door
het groepsbestuur of ledenadministratie. Verder zijn er nog mappen voor specifieke
functies (bv materiaalbeheer) en deze mappen worden alleen gedeeld naar de
functionaris van deze taak.
Speltakken beschikken over een eigen map en kunnen hier ook bestanden in
uploaden en zijn alleen beschikbaar voor leidinggevenden van deze speltak.
Inloggegevens zijn alleen bekend bij het groepsbestuur.

Overige gegevens
•

•

Speltakken mogen beschikken over een hardcopy met de noodzakelijke
ledeninformatie (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummers ouders) zodat ze
tijdens de speltakbijeenkomsten snel over de juiste informatie kunnen
beschikken.
De bankrekeningnummers worden gebruikt om via automatische incasso de
contributie te innen. Machtigingen voor de automatische incasso worden
gegeven via het inschrijfformulier.

Financiële administratie
In de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van de persoonsgegevens zoals
vastgelegd in de ledenadministratie (Scouts Online). Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van de bankrekeningnummers van leden of hun wettelijke
vertegenwoordigers ten behoeve van de contributie-inning.
Binnen de groep en stichting hebben de volgende personen toegang tot deze
informatie: penningmeesters van groep en stichting, penningmeesters van de speltak
(tevens leiding) alleen voor hun speltak en leden die door de groepsraad of het
stichtingsbestuur zijn belast met de controle van de financiën (kascommissie).
Om de financiële administratie te voeren wordt bij de inschrijving een doorlopende
SEPA-machtiging ingevuld door het lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers.
Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard
en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts
Online.
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Beeldmateriaal
Scouting Johan van den Kornputgroep maakt foto’s en video’s van de
scoutingactiviteiten ter promotie van onze groep, ter informatie naar de ouders en ter
herinnering. Op het inschrijfformulier kunnen worden aangeven of ouders of leden
hier bezwaar tegen hebben. Jaarlijks (januari) wordt geïnventariseerd of de
toestemming of het bezwaar nog actueel is. Voor leden jonger dan 16 jaar moeten de
ouders deze toestemming verlenen en voor leden van 16 jaar en ouder geldt dat ze
deze toestemming zelfstandig kunnen verlenen. Toestemming voor het maken van
foto’s en video’s is altijd in te trekken door dit schriftelijk kenbaar te maken bij de
speltak.

Online media
Scouting Johan van den Kornputgroep maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief
waarin relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze
nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie.
Er is mogelijkheid voor een OPT-Out die beheert wordt via het landelijke
ledenadministratiesysteem Scouts Online.
Op www.jovadeko.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website
en het meten van bezoekersstromen.

Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het
‘Procedure 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
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 Johan van den Kornputgroep binnen vier weken
op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat
(groepsbestuur@jovadeko.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland
wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting
Nederland in behandeling genomen.
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Communicatie
Het privacybeleid van Scouting Johan van den Kornputgroep is terug te vinden op
de website (www.jovadeko.nl) en op te vragen bij het bestuur
(groepsbestuur@jovadeko.nl)
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