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Privacy beleid Scoutinggroep de Heerlijkheid 
 

Scoutinggroep de Heerlijkheid is als vereniging aangesloten bij Scouting Nederland. Voor het privacy 

beleid gehanteerd binnen deze vereniging verwijzen wij in eerste instantie graag naar het privacy 

beleid van Scouting Nederland. Dit is te vinden op: www.scouting.nl/privacy. Aanvullend daarop lees 

je hieronder hoe wij binnen de vereniging met jouw gegevens omgaan.  

Op welke manier verzamelen en verwerken wij jouw gegevens? 
1. Op papier  

2. In ScoutsOnline (SOL)  

3. Via beveiligde e-mailprogramma’s (zoals Hotmail, Gmail, Outlook) 

Op papier 
In de meeste gevallen vragen we je om jouw gegevens met ons te delen via een papieren formulier. 

Dit kan door het aanmeldformulier in te vullen als je lid wilt worden van Scoutinggroep de 

Heerlijkheid, door je aan te melden via een inschrijfformulier voor activiteiten (zoals kampen of 

evenementen) of door een gezondheidsformulier in te vullen.  

Aanmeldformulier 
Als je lid wordt van Scouting de Heerlijkheid, hebben wij de volgende gegevens van jou nodig: 

Persoonsgegevens Waarvoor nodig? 

Voor- en achternaam ledenadministratie 

Geboortedatum helpt bij het indelen van de speltakken 

Adres  Ledenadministratie 

Telefoonnummer wordt gebruikt voor communicatie omtrent opkomsten en in situaties 
waarbij direct contact met ouders noodzakelijk is  

E-mailadres correspondentie, bv info opkomsten, verzending contributienota 

Allergieën, medicijnen, dieet Om rekening te kunnen houden tijdens opkomsten, traktaties etc.  

Toestemming beeldmateriaal Het gebruik van foto’s of ander beeldmateriaal voor promotionele 
doeleinden 

 

Na het ontvangen van een aanmeldformulier wordt het formulier ingevoerd in SOL, het online 

registratieformulier van Scouting Nederland. Na invoering wordt het papieren formulier vernietigd 

door de verwerker.  

Inschrijfformulier 
Als je je inschrijft voor een activiteit, kan de betreffende leiding je vragen een inschrijfformulier in te 

vullen. De volgende gegevens kunnen van je gevraagd worden: 

Persoonsgegevens Waarvoor nodig? 

Voor- en achternaam Ledenadministratie 

Geboortedatum helpt bij het indelen van de speltakken 

Adres  Ledenadministratie 

Telefoonnummer wordt gebruikt voor communicatie omtrent opkomsten en in situaties 
waarbij direct contact met ouders noodzakelijk is  

E-mailadres correspondentie, bv info opkomsten, verzending contributienota 

Allergieën, medicijnen, dieet Om rekening met te kunnen houden tijdens opkomsten, traktaties etc.  

Zwemdiploma Om de veiligheid te waarborgen tijdens een activiteit of uitje 

Derden hebben in geen geval inzicht in deze gegevens. Deze gegevens worden slechts in geval van 

medische noodzaak overgedragen aan ziekenhuis of arts. 
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Na afloop van de activiteit wordt het formulier vernietigd.  

 

Gezondheidsformulier 
Persoonsgegevens Waarvoor nodig? 

Voor- en achternaam Ledenadministratie 

Geboortedatum helpt bij het indelen van de speltakken 

Adres  Ledenadministratie 

Telefoonnummer wordt gebruikt voor communicatie omtrent opkomsten en in situaties 
waarbij direct contact met ouders noodzakelijk is  

E-mailadres correspondentie, bv info opkomsten, verzending contributienota 

Zwemdiploma Om de veiligheid te waarborgen tijdens een activiteit of uitje 

Allergieën, medicijnen, dieet Om rekening te kunnen houden tijdens opkomsten, traktaties etc.  

Aanvullende medische 
gegevens 

Om tijdens het kamp de juiste en volledige zorg te kunnen bieden 

Tekenregistratie Door de leiding ingevuld tijdens kampen als je een teek hebt gehad  

Derden hebben in geen geval inzicht in deze gegevens. Deze gegevens worden slechts in geval van 

medische noodzaak overgedragen aan ziekenhuis of arts. 

Na afloop van het kamp wordt het formulier weer aan jou teruggegeven zodat je zelf verder zorg 

kunt dragen voor deze gegevens.  

In ScoutsOnline (SOL) 
Als je je aanmeldt via een bij ons ingeleverd aanmeldformulier, worden jouw gegevens verwerkt in 

de onlinedatabase van Scouting Nederland, zogenoemd ScoutsOnline (SOL).  

Wie kan dit zien? 

Deze gegevens kun je zelf altijd inzien en aanpassen door in te loggen op de website van Scouting 

Nederland. De opslag en verwerking van deze gegevens gebeurd volgens het privacybeleid van 

Scouting Nederland, je kunt dit vinden op www.scouting.nl/privacy.  

Daarnaast hebben de leiding van jouw speltak en de leden van het verenigingsbestuur toegang tot de 

gegevens die in SOL geregistreerd staan en kunnen deze met jouw toestemming aanpassen. Van 

deze gegevens kan een uitdraai op papier gemaakt worden om te gebruiken bij 

verenigingsactiviteiten waarvoor jij je hebt aangemeld. Deze papieren uitdraai blijft ten alle tijden 

binnen de betrokken leiding en wordt na de activiteit vernietigd. Uiteraard wordt vertrouwelijk 

omgegaan met deze gegevens.   

Via beveiligde e-mailprogramma’s  
Hotmail, Gmail en Outlook hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen 

om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hotmail, 

Gmail en Outlook hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer 

vertrouwelijk. 

Voor het versturen van groepsmailing wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de BCC-functie, 

waarbij de mailadressen van overige ontvangers niet zichtbaar zijn. Tenzij anders aangegeven op het 

aanmeldformulier, mag een e-mail ook via CC verstuurd worden, waarbij de e-mailadressen zichtbaar 

voor alle ontvangers zijn, mits hier een aantoonbare reden voor is. Een voorbeeld hiervan is voor het 

maken van carpool-afspraken.  
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Beeldmateriaal 
Op het inschrijfformulier wordt getekend voor toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 

voor promotionele doeleinden. Wilt u niét dat uw kind op onze facebookpagina, website of een flyer 

verschijnt kunt u dit per e-mail aangeven aan de secretaris van de vereniging 

(secretaris@scoutingdeheerlijkheid.nl) én aan de teamleider van de betreffende speltak. Bij het 

overvliegen naar een andere speltak dient dit door u opnieuw aangegeven te worden bij de 

teamleider van de nieuwe speltak. 

 

Gegevens bij kaderleden 
Alle kaderleden ondertekenen bij begin van de functie een formulier waarin zij verklaren alle 

gegevens die tijdens de functie zijn vergaard (e-mails en emailadressen in persoonlijk mailaccount, 

06-nummers in telefoon) vertrouwelijk te behandelen. Zij zullen deze gegevens nooit zonder overleg 

met de eigenaren van deze gegevens aan derden beschikbaar stellen. Ook verklaren zij hierin dat bij 

het beëindigen van de functie al deze gegevens per direct verwijderd zullen worden. 
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