Privacybeleid scouting Die Kantanky’s te Gouda
Om de veiligheid van uw kind te kunnen garanderen verwerkt scouting Die Kantanky’s
persoonsgegevens.
Privacy statement
Scouting Die Kantanky’s is aangesloten bij Scouting Nederland. Voor vragen over de privacy binnen
scouting kunt u voor meer informatie terecht op https://www.scouting.nl/privacy. Voor de
verwerking van persoonsgegevens wordt er gebruik gemaakt van het ledenadministratiesysteem van
Scouting Nederland (https://sol.scouting.nl/).
Registratie lidmaatschap
Om uzelf of uw kind te registreren bij scouting Die Kantanky’s dient er een inschrijfformulier te
worden ingevuld. Dit formulier kan zowel digitaal als schriftelijk worden ingeleverd bij een leider van
een speltak. Het inschrijfformulier zal worden benut om de inschrijving in het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland in gang te zetten. Zodra de gegevens in dit systeem zijn ingevoerd,
zal zowel het digitale document, alsook eventuele fysieke documentatie worden vernietigd ten
behoeve van privacy.
Aanvullende lidgegevens
Voor elk lid van Scouting Die Kantanky’s worden er aanvullende lidgegevens gevraagd. Zodra u bent
ingeschreven, ontvangt u een e-mail met instructies waar deze aanvullende lidgegevens kunnen
worden ingevuld.
Beeldmateriaal
Scouting Die Kantanky’s hecht waarde aan het kunnen tonen van de uitgevoerde activiteiten door
haar leden. Er wordt in de aanvullende gegevens toestemming gevraagd voor het maken van
beeldmateriaal van het ingeschreven lid. Bij toestemming, behoudt scouting Die Kantanky’s het
recht geschoten beeldmateriaal te publiceren en op te slaan in haar archief. Het archief is in beheer
van scouting Die Kantanky’s en is in een veilige omgeving geplaatst.
Medicatiegegevens
Bij de aanvullende gegevens wordt er gevraagd naar medicatie die wordt gebruikt door het
ingeschreven lid. Scouting Die Kantanky’s hecht waarde aan de veiligheid en het welzijn van haar
leden. Bij dagelijkse bezigheden wordt daarom zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele
intoleranties en allergieën. Ook in geval van nood, dient de (bege)leiding te beschikken over de
medische informatie van haar leden (zoals medicatie gebruik), om dit ook te communiceren naar
betrokken hulpdiensten. Indien deze informatie uit het ledenadministratiesysteem wordt
geëxporteerd, zullen deze gegevens na gebruik worden vernietigd. Medicatiegegevens die verstrekt
zijn zullen uiterlijk 2 maanden na het plaatsvinden van de activiteit worden gearchiveerd en/of
verwijderd.

Inschrijvingen
Inschrijvingen voor georganiseerde kampen verlopen via het ledenadministratiesysteem van
Scouting Nederland. Ingevulde formulieren worden tot het beëindigen van het lidmaatschap bij
Scouting Die Kantanky’s bewaard in dit systeem.
Financiële gegevens
Machtigingsgegevens voor contributies en facturen worden vastgelegd in het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. Eventuele fysieke exemplaren zullen na invoering in het systeem
worden vernietigd.
Fysieke gegevens
Voor het bijhouden van de presentie of het registreren van NAW-gegevens is het mogelijk dat
speltak(bege)leiding gebruik maakt van fysieke documentatie. Bijzondere persoonsgegevens zullen
niet fysiek worden opgeslagen. Deze documentatie bevindt zich achter een afgesloten kast, die
alleen toegankelijk is door stafleden. Wat er wordt verstaan onder (bijzondere) persoonsgegevens
kan worden teruggevonden op https://www.justitia.nl/privacy/persoonsgegevens.html.
Datalekken
Indien er het vermoeden bestaat dat er een datalek heeft plaatsgevonden, wordt dit conform de
richtlijnen van Scouting Nederland gemeld bij privacy@scouting.nl. De volledige procedure voor
(vermoedelijke) datalekken kan worden teruggevonden op de website van Scouting Nederland.
Rechten lid
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR)
reageert Scouting Die Kantanky’s binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk
gedaan te worden via het secretariaat (secretaris@diekantankys.nl). Conform het privacybeleid van
Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling juridische zaken van Scouting
Nederland in behandeling genomen.

