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Inleiding
Als scouting groep verwerken we regelmatig persoonsgegevens. Dat betekent dat we
vanaf 25 mei 2018 moeten voldoen aan de AVG. Via dit document willen we inzichtelijk
maken hoe onze groep omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken. Ook geeft
het de leden van onze groep een beschrijving hoe zij met de persoonsgegevens om
moeten gaan.
Omdat wij als groep lid zijn van Scouting Nederland en gebruik maken van de
internetapplicatie van Scouting Nederland (SOL) voor leden administratie verwijzen we
jullie ook naar het privacy statement van Scouting Nederland. Deze is te vinden op:
www.scouting.nl/privacy
Inschrijfformulieren
Bij de inschrijving van een nieuw lid bij Bas ’t Hart wordt het standaard
inschrijfformulier gebruikt. Op dit formulier staat aangegeven welke gegevens
noodzakelijk zijn voor de inschrijving in SOL (de verplichte velden) en daarmee de
inschrijving bij de groep en Scouting Nederland. Het formulier kan hardcopy of digitaal
worden ingeleverd. Na het invoeren van de gegevens worden de inschrijfformulieren
vernietigd.
Inzicht in je eigen gegevens na inschrijving.
Als je bent ingeschreven bij onze groep, kun je je eigen gegevens opzoeken binnen SOL
Je kan binnen SOL aangeven of je gegevens voor de gehele speltak zichtbaar zijn middels
een vinkje. De leiding en bestuur heeft altijd inzicht in de gegevens. Leden kunnen een
deel van de gegevens zelf aan passen binnen SOL. Omdat we SOL als leidend gebruiken
binnen de groep, verwachten we dat deze altijd up to date is. Vanuit SOL kan de leiding
of het bestuur de gegevens halen die ze nodig voor het versturen van emails, brieven of
andere informatie.
Ledenlijsten voor intern overleg
Indien een speltak overleg heeft over leden en zij hier hardcopy ledenlijsten voor
gebruikt, dient de leiding deze na gebruik direct te vernietigen. Het is ook niet
toegestaan de downloads van de ledenlijsten langer dan direct noodzakelijk te bewaren
op digitale media. De verantwoording van het vernietigen van deze gegevens ligt bij de
gebruiker. De gegevens die op de lijsten komen te staan, zijn de gegevens die de leiding
uit SOL kan halen.
Ledenlijsten tav nood contactgegevens.
Om in geval van een calamiteit de ouders/verzorgers te kunnen contacten wordt een
lijst samengesteld per speltak. Op deze lijst staan de namen van de leden en de
contactgegevens van het noodcontact. Deze lijsten worden aan het einde van het seizoen
vernietigd en voor het nieuwe seizoen wordt er een nieuwe lijst aangemaakt. De lijst zal
hardcopy worden bewaard op de spellocatie. Daar waar mogelijk in een afgesloten
ruimte en niet toegankelijk voor onjuist gebruik.

Gezondheidsformulieren.
Tijdens kampen kan het wenselijk zijn voor de leiding om beschikking te hebben over
een gezondheidsformulier van de leden. De gegevens op het gezondheidsformulier
worden gevraagd voor het geval het noodzakelijk is dat er voor een lid medische hulp
geraadpleegd moet worden. Deze gegevens worden per activiteit opgevraagd en na de
activiteit vernietigd. De gegevens worden tijdens de activiteit zorgvuldig bewaard. De
manier van bewaren kan per speltak verschillen (ivm de faciliteiten). Voor een activiteit
wordt met de leiding besproken hoe dit zal gebeuren.
Het gebruik van foto’s en video’s
Tijdens activiteiten kunnen door de leden van de groep foto’s of video’s worden gemaakt
voor promotie doeleinde of herinnering. Voor het gebruik van de beeldmateriaal wordt
bij de inschrijving toestemming gevraagd aan de leden (of hun ouders/verzorgers). Ook
in een later stadium kan de toestemming weer worden ingetrokken. Beeldmateriaal
wordt bewaard zolang de eigenaar van het materiaal dit nodig acht.
Interne nieuwsbrief
Voor het versturen van de interne nieuwsbrief worden de e-mailadressen van alle (oud)leden en ouders/verzorgers beheerd door team communicatie. Vanuit de nieuwsbrief is
het mogelijk je hier voor af te melden. Bij afmelding wordt het e-mailadres verwijderd
uit de bestanden. Team communicatie maakt gebruik van een massamail dienst, die
enkel toegankelijk is, via het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord.
Datalekken
Voor mogelijke datalekken wordt verwezen naar de procedure datalekken en
verwerkers op de website van Scouting Nederland.
Inzage in gegevens en vergetelheid.
Iedereen heeft het recht om te weten waar zijn of haar eigen gegevens zijn en wat er
bewaard wordt. In SOL kan iedereen al zijn eigen gegevens terugvinden. Voor de
gegevens die bewaard worden in de groep, kan een mailtje worden gestuurd naar
bestuur@basthart.nl. Na uitschrijving zullen alle gegevens uit SOL en eventuele
hardcopy gegevens direct worden verwijderd. De verantwoording hiervan ligt bij het
bestuur van de groep.
Het privacybeleid zoals hierboven beschreven zal jaarlijks besproken in de
groepsraad/teamleidersvergadering. Hierbij zal gekeken worden naar de werkbaarheid
van de gemaakte afspraken en eventuele aanvullingen hierop.

