Waterscouting Dorus Rijkers
Privacyverklaring waterscouting Dorus Rijkers
Deze privacyverklaring is vastgesteld door de groepsraad op 12 maart 2019
Waterscouting Dorus Rijkers verwerkt persoonsgegevens. In dit document beschrijven wij wat we
met deze gegevens doen.

Privacystatement
Waterscouting Dorus Rijkers is onderdeel van Scouting Nederland. In het privacystatement van
Scouting Nederland zijn de antwoorden te vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door Waterscouting Dorus Rijkers via het ledenadministratiesysteem Scouts
Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Verwerking van persoonsgegevens
Lidmaatschapsgegevens
Inschrijving bij Waterscouting Dorus Rijkers gebeurt door middel van het invullen van een
inschrijfformulier wat te downloaden is op onze website www.scoutingdorusrijkers.nl.
Het ingevulde formulier wordt gemaild naar het secretariaat. Vervolgens worden de gegevens
overgebracht in het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. Een uitdraai van het digitale
inschrijfformulier wordt op het secretariaat bewaard gedurende het lidmaatschap van de vereniging.

Medische gegevens
Waterscouting Dorus Rijkers mag ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet digitaal registreren, maar wijst
ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van bepaalde
medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of
medicijngebruik aan het leidingteam. Voor deze gegevens wordt gebruik gemaakt van een medisch
formulier dat op papier dient te worden ingevuld en ingeleverd moet worden bij de speltak door de
ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden door de staf van de speltak zorgvuldig
bewaard in een afgesloten ruimte. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van
de betreffende speltak zoals genoemd op het formulier.
Gezien de frequentie van weekenden en opkomsten op andere locaties en in het clubgebouw wordt
het formulier steeds gedurende één scoutingseizoen bewaard en moet het ieder jaar opnieuw
worden ingevuld om juistheid van de gegevens te garanderen.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers dat de gegevens gedurende het lopende
jaar actueel zijn.
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Stafleden van een speltak dienen hun medisch formulieren bij de overige formulieren van de speltak
te bewaren.
Voor loodsen en plusscouts geldt dat een bestuurslid (voorzitter, penningmeester of secretaris) van
de speltak de formulieren beheert.
Voor overige leden ouder dan 18 (zoals bestuursleden en overige vrijwilligers) geldt dat zij hun
medisch formulier meenemen tijdens activiteiten van de vereniging die langer duren dan één dag.
Tijdens de activiteit draagt een bestuurslid zorg voor het beheer van de formulieren, na de activiteit
neemt iedereen zijn formulier weer mee naar huis.)

Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA machtiging in. Deze
machtigingsformulieren worden conform de SEPA‐regelgeving fysiek bewaard en
machtigingsgegevens worden geregistreerd in het ledenadministratiesysteem Scouts Online. De
penningmeester van Waterscouting Dorus Rijkers beheert de machtigingen en heeft inzicht in de
financiële gegevens.

Overige gegevens
Reddingsvestenregistratie
Van leden met een eigen reddingsvest die gebruik maken van de reguliere onderhoudsrondes van de
reddingsvesten door Dorus Rijkers worden de gegevens van eigenaar en reddingsvest vastgelegd in
de onderhoudsadministratie.
Eigendommen van Dorus Rijkers in beheer
Van diegenen die eigendommen van Dorus Rijkers in beheer hebben (bijv. sleutels), wordt de naam
geregistreerd.
VOG verklaringen
Conform de regelgeving dienen alle leden en vrijwilligers van 18 jaar of ouder een VOG te
overleggen. Ook leden jonger dan 18 die bij scouting Nederland ingeschreven staan als staflid dienen
een VOG te overleggen. De VOG gegevens worden na ontvangst van het originele formulier door het
secretariaat geregistreerd in Scouts Online. De originele VOG‐formulieren worden daarna
teruggegeven aan desbetreffende persoon. De vrijwilliger dient de VOG te bewaren gedurende het
lidmaatschap en dient de VOG te allen tijde te kunnen overhandigen aan de organisatie.
Verhuur
De beheerder van Stichting Waterscouting Dorus Rijkers verwerkt persoonsgegevens vanwege
aanvragen voor de huur van clubhuis ‘De Blub’ en/of het omliggende terrein. Wij verhuren niet aan
personen, maar slechts aan verenigingen en stichtingen. De aanvrager wordt behandeld als
vertegenwoordiger van de huurder. De persoonsgegevens worden door deze persoon zelf aan ons
verstrekt.
De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken:
•
•
•

Voor‐ en achternaam
Gegevens van de organisatie waarvoor de huur aangevraagd wordt
Telefoonnummer
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E‐mailadres
Rekening nummer

WhatsApp
Binnen de vereniging houden mensen contact met elkaar via diverse WhatsApp groepen. Te denken
valt hierbij aan stafteams van speltakken, ouders per speltak onderling, het klusteam en bij de
oudere speltakken leden onderling. Iedereen die lid is van een WhatsApp groep heeft daarvoor zelf
zijn gegevens verstrekt aan de beheerder van de groep en iedereen is vrij om de groep te verlaten.
E-Mailen naar meerdere ontvangers
Binnen de vereniging worden groepsmailadressen gebruikt om meerdere mensen eenvoudig te
kunnen mailen. Denk hierbij aan bestuur, speltakstaf, oudervertegenwoordiging, etc. De beheerder
van de mailboxen kan hier, op verzoek en na toestemming van desbetreffende persoon of het
verantwoordelijk staflid, mensen aan toevoegen of verwijderen.
Bij het mailen naar meerdere ouders van leden en/of andere externe partijen tegelijk worden de
mailadressen in bcc: geplaatst, zodat de mailadressen voor de diverse partijen onderling verborgen
blijven en zo misbruik van de gegevens te voorkomen.
Online media
Waterscouting Dorus Rijkers maakt gebruik van een e‐mailnieuwsbrief waarin relevante informatie
voor de leden wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het e‐mailadres dat bij
lidmaatschapsregistratie opgegeven is. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door
dit aan te geven bij het secretariaat.
Cookies
Op www.scoutingdorusrijkers.nl worden functionele cookies gebruikt voor het juist weergeven van
de website.
Beeldmateriaal
Waterscouting Dorus Rijkers maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de
promotie van de vereniging via website en sociale media en als herinnering.
Op het inschrijfformulier wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal
van het betreffende jeugdlid.
Daarnaast moet ieder jaar via het medische formulier opnieuw aangegeven worden of het plaatsen
van foto’s op website en/of sociale media van het lid is toegestaan.
Toestemming is altijd in te trekken. Indien een lid bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s kan
hij/zij dit aangeven bij het bestuur via info@scoutingdorusrijkers.nl.
Cameratoezicht
Waterscouting Dorus Rijkers maakt gebruik van cameratoezicht. Eén camera bevindt zich in de hal
van het gebouw, 6 camera’s hangen rond het gebouw. Deze camera’s zijn geplaatst om onze leden
en onszelf zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal, misbruik, vernieling of ander ongewenst
gedrag. Voor je het gebouw betreedt wordt je geïnformeerd over de aanwezigheid van camera’s.
Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij deze langer bewaard dienen te worden
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in verband met een incident. De gebouwbeheerder en het alarmopvolgingsteam kunnen de beelden
bekijken.

Doeleinden van de verwerking
Iedereen die lid is of wordt van Waterscouting Dorus Rijkers of een vrijwilligersfunctie bekleed
waarvoor dit vereist is, wordt automatisch lid van Scouting Nederland. Voor de registratie van dat
lidmaatschap hebben we persoonsgegevens nodig.
Omwille van de verhuur van clubhuis ‘De Blub’ en het omliggende terrein, verwerkt Waterscouting
Dorus Rijkers persoonsgegevens van de huurders voor de volgende doelen:
•
•

Het afhandelen van de verhuur en de betaling
Te kunnen bellen of e‐mailen indien dit nodig is.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Als je lid wilt worden van Scouting of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met
ons aan wilt gaan, 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. Maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je
zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Gegevens kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om je te informeren over activiteiten van de
groep die zijn geweest of die nog komen. Wil je niet benaderd worden met bepaalde informatie?
Dan kun je dit aangeven bij het secretariaat via info@scoutingdorusrijkers.nl.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning
van administratieve processen rondom contributie, enz.

Betrokkenen bij de verwerking van jouw 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,
terugvinden en bewerken.
Daarnaast kan de speltak waarvan je lid bent, je gegevens inzien. Binnen de speltak, kunnen leden
en stafleden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens
geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. En (in geval van nood)
kan de (bege-)leiding de ouders van de jeugdleden bereiken. De gegevensbeheerder van de groep
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
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geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten
hebben.

Derde partijen
Bij het opgeven van leden voor activiteiten buiten de eigen vereniging dienen we de volgende
gegevens op te geven:
-

CWO activiteiten: naam, scoutingnummer, geboortedatum, geboorteplaats;
Trainingen via Scouting NL of andere organisaties: diverse persoonlijke gegevens (zoals naam,
(mail)adres, lidmaatschapsnummer), via Scouts Online of door de (staf)leden zelf aan te leveren;
Kaagcup: de naam van de roerganger van de vlet;
Zomerkampen: meestal alleen de naam en geboortedatum. Dit gebeurt soms via Scouts Online
en soms op een andere manier, dit is afhankelijk van de kamplocatie;
Andere activiteiten zoals, regioactiviteiten, kaagspelen, iScout, e.d.: geen persoonlijke gegevens.

Waterscouting Dorus Rijkers is niet verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens door deze
partijen.

Bewaartermijnen
Waterscouting Dorus Rijkers bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden door Scouting Nederland 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.

E-mailgroepen t.b.v. meerdere ontvangers
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt jouw mailadres uit de groep(en) verwijderd.

Registratie eigendommen van Dorus Rijkers
Na inlevering van deze eigendommen worden de gegevens vernietigd.

Archief
Van iedereen die lid is geweest van Waterscouting Dorus Rijkers worden basisgegevens bewaard
voor archiefdoeleinden. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het organiseren van een
reünie.
Overige lidmaatschapsgegevens worden na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd. (zoals
reddingsvestenregistratie)

Medisch formulier
De medisch formulieren worden na afloop van ieder seizoen teruggegeven aan het lid.
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het medisch formulier vernietigd.
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Verhuur
Wij hanteren voor persoonsgegevens van huurders een bewaartermijn van twee jaar na de laatste
huuraanvraag. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Bescherming van jouw persoonsgegevens
Technische maatregelen
De persoonsgegevens die digitaal opgeslagen zijn staan op de servers van Scouting Nederland, om
bij deze informatie te kunnen moet je inloggen.
Papieren versies met persoonsgegevens zoals inschrijfformulieren, medisch formulieren en SEPAmachtigingen worden in afgesloten ruimtes bewaard.

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.

Jouw rechten
Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze
rechten zijn als volgt:

Inzage- en correctierecht
Het is te allen tijde mogelijk om op te vragen welke gegevens wij van je geregistreerd hebben en
deze te laten wijzigen. Dit kan via info@scoutingdorusrijkers.nl.
Ook kun je via Scouts Online (sol.scouting.nl) jouw eigen gegevens inzien en aanpassen. Je dient
hiervoor eenmalig een account aan te maken op naam van het lid.

Verwijderingsrecht/recht op vergetelheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te laten verwijderen indien de verwerking niet (langer)
gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Dit
recht geldt voor alle verwerkingen die zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van
Waterscouting Dorus Rijkers. Voor de andere grondslagen van verwerking is dit niet mogelijk. In het
geval van toestemming geldt dat je deze altijd terug kunt trekken. Daarvoor hoeft geen bezwaar te
worden ingediend maar dien je dit aan te geven. Als je bezwaar indient zal dit worden onderzocht en
zul je op de hoogte worden gebracht van de beslissing op het bezwaar.

Uitoefening van jouw rechten
Indien je een beroep doet op het recht op vergetelheid of inzage in gegevens reageert
Waterscouting Dorus Rijkers binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan
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te worden via het secretariaat (info@scoutingdorusrijkers.nl). Conform het privacybeleid van
Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting
Nederland in behandeling genomen.

Vragen?
Deze privacyverklaring van Waterscouting Dorus Rijkers is terug te vinden via
www.scoutingdorusrijkers.nl en/of op te vragen via het secretariaat op info@scoutingdorusrijkers.nl.
Voor overige vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en privacy kan je contact
opnemen met het secretariaat.
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