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1 Inleiding 

Bij Scouting Sint Jorisgroep 5 verzamelen we gegevens van onze leden. Dit doen we niet alleen 

omdat we willen weten wie er aan onze activiteiten meedoen, maar ook omdat een veilige 

(speel)omgeving onze topprioriteit is. Hieronder leest u welke gegevens wij verzamelen, waarvoor we 

die gebruiken en hoe we er mee omgaan.  

 

Het groepsbestuur van Scouting Sint Jorisgroep 5 ziet erop toe dat de privacy van onze leden en 

vrijwilligers op orde is en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Merkt u iets 

op waarover u een vraag of opmerking hebt? Neem dan contact op met ons bestuur via 

secretariaat@sintjorisgroep5.nl. We komen dan zo snel mogelijk terug op uw vraag. 
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2 Van wie verzamelen we persoonsgegevens? 

We verzamelen persoonsgegevens van onze jeugdleden en vrijwilligers, maar ook van andere 

personen waarmee we een relatie hebben. Denk hierbij aan mensen die helpen bij een activiteit, maar 

niet standaard vrijwilliger zijn; mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Scouting of ooit een 

lidmaatschap hebben gehad. 
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3 Alleen na toestemming 

Veel van onze jeugdleden zijn onder de 18 jaar oud. We zijn ons ervan bewust dat we voor deze 

jeugdleden toestemming nodig hebben van de ouder(s)/verzorger(s) om persoonsgegevens te 

verzamelen. Zodra persoonsgegevens worden opgegeven, wordt daarbij direct toestemming van de 

ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. 
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4 Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

4.1 Persoonsgegevens 

We willen graag weten met wie we te maken hebben. Daarom verzamelen we persoonsgegevens die 

van belang zijn. Denk daarbij aan:  

• Naam, adres en contactgegevens van jeugdleden en vrijwilligers;  

• Naam, adres en contactgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden;  

• Het geslacht en de geboortedatum van onze jeugdleden en vrijwilligers;  

• Het bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan om betalingen van contributie en 

activiteiten te kunnen verwerken;  

 

4.2 Gezondheids- en medische gegevens 

Naast persoonsgegevens verzamelen we ook informatie over gezondheid en medische achtergrond 

voor activiteiten waarvoor dit (be)nodig(d) is (denk aan onze zomerkampen). Deze gegevens 

verzamelen we zodat we weten wat we wel en niet moeten doen als er iets gebeurt waarvoor 

medische hulp nodig is. We beseffen ons goed dat deze informatie heel persoonlijk is en we gaan 

daar dan ook extra zorgvuldig mee om. Deze gegevens zijn:  

• De zorgverzekeraar en het polisnummer;  

• Medicijngebruik;  

• Allergieën en diëten;  

• Eventuele andere medische gegevens.  

 

Bijzondere gegevens mogen alleen voor een vooraf bepaalde en kenbaar gemaakte periode worden 

geregistreerd en worden na deze periode verwijderd. 
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5 Geheimhouding 

Personen die permissie hebben persoonsgegevens (zowel algemene als bijzondere gegevens) te 

registreren en raadplegen, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij er een wettelijke of redelijke 

noodzaak toe bestaat gegevens te verstrekken. 
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6 Waarvoor gebruiken we deze gegevens? 

We willen we weten wie onze jeugdleden en vrijwilligers zijn. Zo kunnen we onze reguliere activiteiten 

in het weekend verzorgen en weten we wie de ouder(s)/verzorger(s) zijn voor de communicatie en in 

geval van nood. Daarnaast is het vanwege gezondheidsredenen van belang dat we gegevens van u 

hebben als er bijzondere omstandigheden zijn waarmee we rekening moeten houden. Denk hierbij 

aan medicijngebruik, allergieën en diëten. Dit alles om een veilige (speel)omgeving te creëren. 
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7 Met wie delen we persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld als dit (be)nodig(d) is om de reguliere scoutingactiviteiten 

uit te kunnen voeren. Bij deelname aan (regionale) activiteiten moeten wij een deelnemerslijst 

inleveren, met daarop de namen van de deelnemende scoutingleden. Ook sommige kampterreinen of 

-groepshuizen vragen deelnemerslijsten met namen van personen die overnachten. Wij zijn ons er 

van bewust dat dit om persoonsgegevens gaat en zullen u hierover vooraf over informeren. Wij 

verstrekken niet meer gegevens dan benodigd zijn.  

 

In geen enkele andere situatie zullen persoonsgegevens met anderen worden gedeeld. Tevens zullen 

we er voor zorgen dat deze gegevens niet voor iedereen te zien zijn. Alleen vrijwilligers van Scouting 

Sint Jorisgroep 5 met wie u te maken hebt krijgen bij ons persoonsgegevens te zien. 



Privacy verklaring – Versie 1.0 10 
 

8 Uw eigen persoonsgegevens aanpassen of bekijken 

Er verandert natuurlijk wel eens wat. Die veranderingen (zoals een wijziging van een adres, 

telefoonnummer of emailadres) kunt u het beste melden aan de leiding van het onderdeel en via 

secretariaat@sintjorisgroep5.nl. Als u uw gegevens wil inzien, dan kunt u dat schriftelijk opvragen bij 

ons secretariaat via secretariaat@sintjorisgroep5.nl. 

mailto:secretariaat@sintjorisgroep5.nl
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9 Wijzigingen van het privacybeleid en -verklaring 

We houden ons privacybeleid en de privacyverklaring altijd up-to-date. We doen dat zonder onze 

(jeugd)leden daarover te informeren, maar laten wijzigingen altijd helder zien op onze website. Het 

verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen. 
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10 Vragen of opmerkingen 

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting kunt u terecht 

bij het bestuur via secretariaat@sintjorisgroep5.nl. 

 


