PRIVACYBELEID
SCOUTiNG DERDE UTRECHTSE GROEP
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1. Inleiding:
Per 25 mei veranderde de Nederlandse privacywetgeving, ook wij zullen het een en ander veranderen
aan onze regels. Dit zal gebeuren in de volgende stappen:
1. Het opstellen van een privacybeleid voor Scouting Derde Utrechtse Groep
2. Het bespreken van dit privacybeleid in de groepsraad (met alle actieve leiding en
bestuursleden)
3. Het publiceren van dit privacybeleid op onze site en uitdelen bij nieuwe leden
Mocht u nog dingen willen nakijken die niet in ons privacybeleid los vermeldt staan kijk dan in het
privacybeleid van Scouting Nederland. U kunt aan het einde van dit document de websitelink vinden
naar het privacybeleid van Scouting Nederland.

2. Inschrijfformulieren:
Inschrijfformulieren blijven bewaard in een map zolang uw kind lid is bij de Derde Utrechtse Groep. Na
uitschrijving wordt het inschrijfformulier na 6 maanden vernietigd. De map waar dit formulier in wordt
bewaard, wordt beheerd door de ledenadministrator. U kunt contact opnemen met de
ledenadministator via: ledenadministrator@derdeutrechtsegroep.nl of navragen bij de voorzitter wie de
ledenadministrator op dit moment is.
Uw kind wordt ingeschreven in het online aanmeldsysteem van Scouting Nederland, Scouts Online,
hierbij zijn de rechten van inzage verdeeld. De leiding van uw kind ziet uw telefoonnummer en uw
mailadres. Daarnaast kunnen zij ook de geboortedatum van uw kind inzien. De ledenadministator ziet
alles wat is ingevuld. De penningmeester ziet de eventuele bankgegevens die zijn ingevuld.
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3. Gezondheidsformulieren:
Bij het eerste kamp van uw kind bij een nieuwe speltak wordt gevraagd het
gezondheidsformulier in te vullen, dit wordt door elke speltak zelf bewaard in een map achter
slot en grendel waar alleen de desbetreffende speltak een sleutel van heeft.
Allergieën slaan wij op in een groot ledenbestand op Dropbox, hierbij kunnen alle actieve
leiding en bestuursleden van de Derde Utrechtse Groep komen. Ook uw telefoonnummer
staat in dit document voor eventuele calamiteiten.
Het gezondheidsformulier van uw kind wordt zodra hij over is naar de nieuwe speltak of bij
uitschrijving, vernietigd.

4. Wijzigen gegevens:
Zodra u gegevens wilt wijzigen kunt u dit zelf doen in Scouts Online of een mail sturen naar de
speltak waar uw kind bij zit, die zal deze wijziging doorgeven aan de ledenadministrator zodat
die het op de juiste plekken kan veranderen.

5. Contributie:
Het zicht op de contributie wordt uitgevoerd door onze penningmeester
(penningmeester@derdeutrechtsegroep.nl). De contributie wordt NIET met automatische
incasso gedaan, wij willen u vragen zelf de contributie over te maken. Het bedrag is €12,00
per maand. Op de rekening: NL97 INGB 0002 2573 07 t.a.v.: Stichting ter bevordering der
belangen van de Derde Utrechtse Groep. De financiële administratie wordt bewaard op de
privé-computer van de penningmeester, deze is goed beveiligd.

6. Beeldmateriaal:
Onderaan uw inschrijfformulier staat de vraag of u toestemming geeft voor het gebruik van
foto- en filmmateriaal. Dit heeft betrekking op onze Facebook pagina waarop wij af en toe
momenten van opkomsten of van kampen plaatsen. U heeft altijd het recht om deze
toestemming in te trekken, zodra u dit wilt doen, graag een mailtje sturen naar onze
ledenadministrator (ledenadministrator@derdeutrechtsegroep.nl).

7. Mail-groepen:
Elke speltak heeft zijn eigen mailadres en daarbij ook een groep om alle ouders in een keer te
mailen. Mocht u dit liever niet hebben dan kunt u dit tegen de speltakleiding zelf
zeggen/mailen. Zodra er iets vanuit het bestuur/materiaalbeheer wordt gestuurd, wordt
hiervoor toestemming gevraagd aan alle speltakken/de ledenadministrator om u allen een mail
te sturen in BCC.

8. WhatsApp-groepen:
Bij de Bevers, Welpen en Verkenners hebben de ouders een eigen ouderapp, hiervoor wordt
u uitgenodigd om deel te nemen, hierin zullen foto’s van opkomst/kampen worden geplaatst
en eventuele wijzigingen in het programma.
Bij de Verkenners en de Rowans hebben de kinderen zelf ook een app-groep, hier wordt ook
eerst gevraagd of de kinderen erin willen. De leiding zit zelf ook in deze app om in de gaten te
houden wat er gebeurt in deze app, en bijvoorbeeld pesterijen te voorkomen.
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9. Uitschrijvingen:
Bij uitschrijving van onze scoutinggroep, meldt u dit per mail bij de speltak waar uw kind zit. Zij
zorgen dat dit wordt gecommuniceerd met de ledenadministrator en de penningmeester.
Zodra er geen contributieachterstand is zal uw kind worden uitgeschreven. Zijn gegevens
worden 6 maanden na uitschrijving vernietigd, alleen de ledenadministator heeft in die 6
maanden de gegevens nog in bezit. Na vernietiging van de gegevens wordt alleen het
mailadres opgeslagen in een document bij de ledenadministrator voor een eventuele reünie of
andere leuke activiteiten met oud leden. Indien u niet wilt dat uw mailadres wordt opgeslagen
dan kunt u dit aangeven bij de ledenadministrator.

10.Privacybeleid Scouting Nederland
In de link vindt u het privacybeleid van Scouting Nederland, hierin staat extra uitgelegd wat zij
doen met de gegevens die wij weer bij hun opslaan in Scouts Online.
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridischeondersteuning/privacywet-en-bescherming-persoonsgegevens/3921-privacybeleid-scoutingnederland/file

11. Scouting Derde Utrechtse Groep
Scouting Derde Utrechtse groep staat ingeschreven als een Stichting bij de Kamer van Koophandel.
Onder de KVK-nummer 41179248 en de naam:
Stichting ter bevordering der belangen van de Derde Utrechtse Groep van Scouting Nederland
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot dit document, kunt u contact opnemen met:
De ledenadministator via:
ledenadministator@derdeutrechtsegroep.nl
De voorzitter via:
voorzitter@derdeutrechtsegroep.nl
De penningmeester via:
penningmeester@derdeutrechtsegroep.nl
De secretaris via:
secretaris@derdeutrechtsegroep.nl
De Bevers via:
bevers@derdeutrechtsegroep.nl
De Welpen via:
welpen@derdeutrechtsegroep.nl
De Verkenners via:
verkenners@derdeutrechtsegroep.nl
De Rowans via:
rowans@derdeutrechtsegroep.nl
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