
Scouting JFK beleid uitwerking privacy. 

Scoutingvereniging JFK onderschrijft integraal het privacybeleid van scouting Nederland. Te vinden 

op de website van de scouting Nederland. 

Scouting online is het enige systeem dat gebruikt wordt door scouting Nederland en 

scoutingvereniging JFK waarin persoonsgegevens worden vermeld. 

Verwerken van persoonsgegevens kan alleen: 

-met toestemming lid of wel de wettelijke vertegenwoordiger van het lid. 

-indien juist en actueel wordt bijgehouden. 

-indien de lidgegevens zijn beveiligd. 

-indien betrokken lid altijd inzage wordt gegeven. 

-indien de gegevens uitsluitend worden gebruikt  waarvoor deze worden verzameld. 

 

Gedurende de uitvoer van activiteiten hebben de verantwoordelijken zorg(ehbo) en beveiliging de 

mogelijkheid de deelnemersgegevens te raadplegen. Incidenten worden geregistreerd. 

In scouting online dienen verplicht geregistreerd te worden: 

-voornaam 

-voorletters 

-achternaam 

-adres 

-emailadres 

-geslacht 

-geboortedatum 

-OPT-In magazine 

-beschikbaarheid 

-benaderwijze 

-werk-en denkniveau. 

 

Het lid of de wettelijke vertegenwoordiger heeft altijd toegang tot deze gegevens en kan die 

zelfstandig muteren. Het is mogelijk, vanwege de vraag naar incidentele dan wel structurele 

ondersteuning, om het beroep van de ouders/verzorgers te registreren op groepsniveau. 

Zonder expliciete toestemming van lid en/of ouder-verzorger mogen alleen basale gegevens omtrent 

gezondheid geregistreerd worden. Bijzondere gegevens, zoals godsdienst/levensovertuiging, alleen 

indien dat functioneel is. 



Uitgebreide medische gegevens mogen alleen geregistreerd worden bij kampdeelname en dienen na 

afloop te worden vernietigd. 

Personen die inzage hebben in persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. 

De secretaris en de penningmeester van de vereniging mogen als deel van hun functie op alle 

niveau’s de gegevens inzien.  

Bij het inzien van de gegevens moet altijd een doel kunnen worden gesteld. 

In geen enkel geval mogen gegevens aan externe partijen worden gegeven. 

Als bij Scoutonline de knop exporteren niet aanstaat heeft de betrokkene geen rechten om gegevens 

buiten scouting te gebruiken. 

Geexporteerde gegevens mogen niet vermenigvuldigd of gekopieerd worden. 

Bij exporteren is betrokken lid altijd verantwoordelijk voor de gegevens. 

De gegevens van oud-leden dienen uitsluitend gebruikt te worden voor het organiseren van 

feestelijke gebeurtenissen, waarbij zij betrokken zijn geweest. 

Alle content,documenten,foto’s etc. zijn alleen te publiceren met toestemming van betrokkenen of 

de wettelijke vertegenwoordigers. Het uitwisselen dient beperkt te blijven tot de speltak of bij 

gezamenlijke activiteiten tot de bekende geledingen binnen de groep. 

Datalekken dienen gemeld te worden aan de beheerder en het bestuur en zonodig aan betrokken 

leden. 

Misbruik van data moet gemeld worden bij het bestuur. 

Bij misbruik kunnen de volgende maatregelen volgen: 

-waarschuwing 

-ontzegging toegang gegevens 

-beeindiging functie 

-einde lidmaatschap 

Betreffende een groepsactiviteit alleen voor eigen leden kan gebruik gemaakt worden van de eigen 

groepscommunicatiemiddelen:website,mail,app,facebook. De inhoud van deze communicatie dient 

strikt op de groep-en/of groepsactiviteit van toepassing te zijn. 

Een OPT-OUT is altijd mogelijk zonder opgaaf van redenen. 
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