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Privacystatement van Scouting Nederland 

Scouting Paulus Delft is aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens. 
Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant over informeren. In dit privacy statement geven wij je 
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en 
Scouting Paulus. Kijk op www.scouting.nl/privacy voor meer informatie en het volledige privacybeleid. 

 

Gebruik van inschrijfformulieren voor het lidmaatschap 

Scouting Paulus Delft maakt gebruik van papieren inschrijfformulieren conform de standaard van Scouting 
Nederland. De benodigde informatie voor de inschrijving van Scouting Nederland wordt geregistreerd in Scouts 
Online. Informatie over de verwerking van deze gegevens vindt u op de website van Scouting Nederland. De 
hardcopy van het inschrijfformulier wordt opgeslagen in een afgesloten persoonlijke administratie van de leiding 
van de betreffende speltak zodat zij met opkomsten en kampen in geval van calamiteiten snel de 
contactinformatie voorhanden hebben. Deze informatie is alleen in te zien door het leidingteam en eventuele 
kampleiding. Na vertrek van het jeugdlid bij onze vereniging wordt het inschrijfformulier vernietigd. Inzage of 
aanpassing van de gegevens is op aanvraag mogelijk via de leiding van de speltak.  
 
 
Gebruik van inschrijfformulieren voor bijzondere activiteiten en kampen  

Voor kampen en groepsactiviteiten wordt regelmatig gebruik gemaakt van (digitale) inschrijfstrookjes. Deze 
dienen als doel de aanwezigheid van jeugdleden of vrijwilligers te registreren voor deze activiteiten. Wij zullen 
hier altijd enkel de naam van het jeugdlid/vrijwilliger vragen tenzij de aard van de activiteit vraagt om verdere 
informatie. Na de activiteit waar de informatie uitvraag betrekking op heeft worden de gegevens vernietigd. 
 
  
Gebruik van gezondheidsformulieren  

Voor ieder lid is een medisch formulier beschikbaar conform de standaard van Scouting Nederland. Hierop 
worden bijzonderheden van het kind vermeld van het kind zoals het gebruik van medicijnen, de huisarts en 
allergieën. Deze informatie wordt gebruikt bij opkomsten, op weekenden en kampen om rekening te houden met 
allergieën en met medicijngebruik. In geval van calamiteiten wordt deze informatie geraadpleegd. Deze informatie 
wordt niet digitaal verwerkt en wordt bewaard in de persoonlijke administratie van het betreffende speltak. Inzage 
door de verstrekker van de gegevens (ouders/ verzorgers) is mogelijk alsmede aanpassing van de gegevens op 
het formulier. Aan het einde van het seizoen of na vertrek van het jeugdlid wordt het gezondheidsformulier 
vernietigd of op verzoek aan u overhandigd als hardcopy. 
 
 
Communicatie via e-mailnieuwsbrief en Pennelikker 

Nieuwsbrieven worden verstuurd door de (bege)leiding van onderdelen. Hiervoor worden de emailadressen uit de 
ledenlijst gebruikt en deze worden in de BCC gezet. Via de email worden de opkomstenlijsten verspreid en 
bijzonderheden rondom activiteiten van de Paulusgroep. Dit doen we vanuit gerechtvaardigd belang om u te 
informeren. De emailadressen worden niet verspreid aan derden en alleen gebruikt voor Scouting Nederland en 
Scouting Paulus. De emailadressen worden door Scouting Paulus niet voor commerciële doeleinden gebruikt. 
Afmelden van de emailing is mogelijk door een reply te sturen met dit verzoek. De ouder/ verzorger zal in dat 
geval zelf andere kanalen moeten gebruiken om informatie rondom de opkomsten te ontvangen. 
 
Het groepsblad de Pennelikker wordt als hardcopy verspreid onder de jeugdleden. Iedere speltak vertelt welke 
activiteiten ze hebben ondernomen. Hierin worden soms voornamen van kinderen gebruikt en foto’s toegevoegd. 
Indien u niet wilt dat uw kind herkenbaar op foto’s staat kunt u dat aangeven bij de inschrijving en op ieder later 
moment via info@scoutingpaulus.nl. Zie ook fotobeleid. 
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Gebruik van ledenlijsten door de leiding van de onderdelen 

Voor administratie van de onderdelen worden ledenlijsten geëxporteerd uit Scouts Online voor gebruik ten 
behoeve van activiteiten. Denk aan registreren van aanwezigheid bij opkomsten en kampen. Deze digitale lijsten 
worden opgeslagen op de (online) opslag omgeving van het leidingteam en deze worden indien deze niet meer 
relevant zijn verwijderd. Denk hierbij aan het verstrijken van het seizoen, afmelding van jeugdleden of na een 
kamp of activiteit. 
 

Een toelichting over de omgang met beeldmateriaal (foto's, video) van leden 

Scouting Paulus gebruikt beeldmateriaal van de leden voor de website, voor interne presentaties, voor de 
communicatiemiddelen van de groep, het youtube kanaal en voor in het groepsblad ‘de Pennelikker’. Bij de foto’s 
of video’s van leden worden geen volledige namen geplaatst. 
 
Indien u niet wilt dat uw kind herkenbaar op foto’s of op video staat kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier 
bij de inschrijving en op ieder later moment via info@scoutingpaulus.nl of via de leiding van de speltak. Foto’s die 
digitaal geplaatst zijn, zullen dan worden verwijderd. 
 
Onderdelen maken gebruik van social media zoals Facebook en Whatsapp om de ervaringen van uw kind tijdens 
de opkomsten te delen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gesloten groepen en is de content alleen zichtbaar 
voor leden van deze groep. Bij foto’s worden in geen geval namen ‘getagd’. Bij het plaatsen van herkenbare foto’s 
van jeugdleden wordt rekening gehouden met het fotobeleid. 
 

 
Delen van gegevens met derden door leden van Scouting Paulus en ouders/ verzorgers 

Scouting Paulus Delft deelt geen gegevens met derden anders dan Scouting Nederland ten behoeve van de 
inschrijving van uw kind. Indien voor activiteiten gegevens gedeeld moeten worden met andere organisatie omdat 
dit wettelijk verplicht is of ten behoeve van de veiligheid dan wordt daar altijd toestemming voor gevraagd. Denk 
hierbij aan overnachtingen of bepaalde outdoor activiteiten. 
Van de ouders/ verzorgers wordt ook verwacht dat zij geen privé-gegevens van leiding zoals emailadressen, 
rekeningnummers of telefoonnummers zonder hun toestemming delen met derden. De reguliere scoutingpaulus-
emailadressen mogen wel gedeeld worden. 
 

 
Communicatie van het privacybeleid 

Het privacy beleid van Scouting Paulus is vindbaar op de website ScoutingPaulus.nl en wordt op verzoek in PDF 
beschikbaar gesteld via info@scoutingpaulus.nl. 
 
Het privacy beleid zal regelmatig vernieuwd worden als gevolg van evaluaties in de groepsvergadering of reacties 
van leden of ouders van leden. Belangrijke veranderingen zullen we via de reguliere communicatie kanalen 
mededelen. 
 
Scouting Paulus Delft heeft als functionaris gegevens bescherming de secretaris van de groep. Vanzelfsprekend 
zijn ook de leiding van de onderdelen hierover aan te spreken indien het speltak specifieke zaken betreft. 
 
In geval van een datalek binnen de groep wordt hiervan melding gemaakt conform de procedure van Scouting 
Nederland. 
 

 
Scouting Paulus is een vrijwilligers organisatie 

Wij zijn een vrijwilligers organisatie en wij zullen onze uiterste best doen dit privacy beleid zorgvuldig na te leven. 
Onze belangrijkste taak is om de leden een superleuke tijd te bezorgen bij de opkomsten en kampen. Gezien de 
aard van onze werkzaamheden vragen wij uw begrip wanneer het onverhoopt een keer niet lukt om het privacy 
beleid na te leven. Dat bijvoorbeeld toch per ongeluk een kind op een foto staat waarvan we geen permissie 
hebben of een kampformulier later wordt weggegooid dan de afspraak. Wij zullen in dat geval de betreffende 
situatie alsnog aanpakken, evalueren op onze vergadering (groepsraad) en bekijken hoe we dat in het vervolg 
verder kunnen verbeteren. 
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