
Privacybeleid Scouting AZG 

 
Om een gevarieerd en uitdagend scoutingprogramma te kunnen bieden aan jongeren tussen 
de 5 en 18 jaar maakt de Scouting Andreas Zijlmans Groep (AZG) gebruik van 
persoonsgegevens. Het privacybeleid heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van 
deze persoonsgegevens, zowel van de leden als vrijwilligers van Scouting AZG. Het beschrijft 
op welke wijze Scouting AZG met deze persoonsgegevens omgaat en hoe de veiligheid van 
persoonsgegevens wordt gewaarborgd conform de eisen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Scouting AZG is onderdeel van Scouting Nederland en het privacybeleid van Scouting 
Nederland is dan ook volledig van toepassing voor onze groep. Het privacybeleid van 
Scouting Nederland is te raadplegen op www.scouting.nl/privacy. Op deze website is ook het 
“Privacy Statement” te vinden. Dit geeft antwoord op de belangrijkste vragen over de 
verwerking van persoonsgegevens door Scouting AZG via het ledenadministratiesysteem 
“Scouts Online” van Scouting Nederland. 
 
In het Privacybeleid komen de volgende onderwerpen aan bod: 

1. Verwerkingsregister 
2. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen 
3. Rechten van betrokkenen 
4. Gegevensverwerkers 
5. Datalekken 

 

1- Verwerkingsregister 
Scouting AZG houdt een verwerkingsregister bij. Dit register bevat onder meer een 
beschrijving van de (categorieën) persoonsgegevens die de AZG verwerkt, de doelen 
waarvoor ze worden verwerkt, aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, de 
bewaartermijn van de persoonsgegevens en de maatregelen die zijn genomen om 
persoonsgegevens te beschermen. 
 

2- Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoelen 
Scouting AZG verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën personen, te weten 
(1) proefdraaiers en jeugdleden, (2) stafleden en ondersteuning (vrijwilligers), (3) leden van 
de oud-stafledenvereniging en (4) oud(staf)leden. Onderstaand de belangrijkste 
verwerkingsdoelen. 
 
De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt: 

a) Ledenadministratie 
De registratie van het lidmaatschap van een (jeugd)lid of vrijwilliger start via een 
papieren inschrijfformulier waarvan de persoonsgegevens worden overgenomen in 
Scouts Online, het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. 
Op het inschrijfformulier kan ook worden aangegeven of beeldmateriaal (o.a. foto’s 
en video) gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden van de vereniging. 



Als hiervoor géén toestemming wordt verleend zal Scouting AZG erop toezien dat 
tijdens reguliere bijeenkomsten geen beeldmateriaal betreffende leden wordt 
gemaakt. Bij grotere evenementen, met veel deelnemers, kunnen we dat echter 
helaas niet garanderen. 
Alleen personen binnen Scouting AZG die persoonsgegevens nodig hebben voor het 
uitoefenen van hun functie, hebben toegang tot deze gegevens. Dit zijn de 
penningmeester, de ledenadministratie en het stafteam waar het lidmaatschap 
loopt.  
Elk lid en elke vrijwilliger heeft zelf altijd toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en 
kan deze zelf aanpassen via Scouts Online (https://sol.scouting.nl). Het verstrekken van 
de juiste gegevens is de verantwoordelijkheid van het lid of de vrijwilliger dan wel 
van de ouder of verzorger als het lid minderjarig is. 
Na het beëindigen van het lidmaatschap worden enkele NAW-gegevens bewaard 
voor reünie doeleinden, zoals is toegestaan binnen de privacywetgeving. Overige 
gegevens worden vernietigd. 
 

b) Contributie 
Om contributie te kunnen incasseren voor de jeugdleden en voor de leden van de 
oud-stafledenvereniging, wordt bij aanmelding als lid ook een papieren doorlopende 
SEPA-machtiging ingevuld en ondertekend. De machtigingsformulieren worden 
conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden 
geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. De penningmeester, 
ledenadministratie en het bestuur van Scouting AZG heeft inzicht in deze financiële 
gegevens. De inning van de incasso’s wordt conform een overeenkomst uitgevoerd 
door de ING Bank. Om dit te kunnen doen wisselt Scouting AZG alleen de hiervoor 
benodigde gegevens uit met de ING. Voor het privacybeleid van de ING zie: 
https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement/index.html. 
 

c) Comunicatie: 
Gegevens worden gebruikt door het stafteam en het bestuur om leden en ouders te 
informeren over de de bijeenkomsten van scouting. Dit gebeurt o.a. via mail, 
website, WhatsApp, Facebook, Yell en het AZG Voorjaars- en Najaarsblad. 
 

d) Veiligheid 
Voor de bijeenkomsten maakt de (bege)leiding van onze (jeugd)leden, het 
“stafteam”, gebruik van een presentielijst met voornamen. Deze lijst heeft als doel te 
registreren wie er aanwezig zijn voor het geval dat er zich een calamiteit voordoet. 
De presentielijsten worden onder toezicht van het stafteam bewaard. De 
presentielijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.  
Daarnaast wordt voor de kampweek gebruik gemaakt van een gezondheidsformulier 
om bepaalde medische gegevens van het lid vast te leggen. Denk hierbij aan 
voedselallergieën, medicijngebruik of gegevens die nodig zijn als onverhoopt een arts 
moet worden bezocht. Het formulier wordt na de activiteit weer vernietigd. 

 
 



3- Rechten van betrokkenen 
Onder de AVG kunnen betrokkenen een breed scala aan rechten inroepen bij de AZG. Alle 
verzoeken van betrokkenen die uitkomen bij de AZG Groepsstaf zullen binnen de wettelijke 
termijnen worden beantwoord. 
 

4- Verwerkers 
Scouting AZG maakt voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik van een online 
ledenadministratie van Scouting Nederland. 
 

5- Datalekken 
Als er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol 
datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding 
van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden 
worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. 
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