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1 Inleiding
Scouting Wapata hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.
Persoonlijke gegevens worden door Scouting Wapata dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Scouting Wapata houdt zich dan ook in alle gevallen aan de
eisen die de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)oftewel Privacywetstelt. In dit
privacy beleid staat beschreven hoe Scouting Wapata persoonsgegevens en gegevensbestanden
registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren,
uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle
on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen. In voorkomende gevallen zullen wij
verwijzen naar het privacybeleid van Scouting Nederland.
1.1

Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen

De Privacywet stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren, zoals een
ledenadministratie. Deze eisen zijn;
• toestemming van het lid c.q. verzorgers voor het verwerken van de gegevens;
• juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens;
• beveiligen van de lidgegevens;
• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens;
• uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
Conform de Privacywet is het Scouting Nederland toegestaan persoonsgegevens te verwerken;
categorie Bijzondere vereisten, vrijgestelde categorieën van verwerkingen (paragraaf 1): verenigingen,
stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties.
1.2

Systemen van Scouting Nederland

Er zijn een aantal systemen die Scouting Wapata gebruikt en die geleverd worden door Scouting
Nederland. De systemen worden gehost op internetservers van Scouting Nederland, in uitsluitend
Nederlandse datacenters. Wij noemen hier alleen de systemen die Scouting Wapata gebruikt, voor
meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Scouting Nederland.
• Scouts Online
1.3
Systemen Scouting Wapata
Naast de systemen van Scouting Nederland zijn er een aantal systemen die Scouting Wapata
gebruikt. Ook voor deze systemen geldt de privacywet
1.3.1 Rabobank bankieren
Voor het innen van de contributie wordt gebruik gemaakt van het rabobank bankieren pakket. Onze
financiën lopen allemaal via de rabobank. Hier heeft iedere speltak zijn eigen rekening.
1.3.2 Financiën
Voor de boekhouding wordt Excel bestand gebruikt. Zoals wettelijk bepaald worden alle stukken van
de boekhouding na 7 jaar vernietigd.
1.3.3 Website en mailadressen
Scouting Wapata heeft een eigen website t.w. www.wapata.nl. Deze website wordt gehost door
One.com gevestigd in Kopenhagen, Denemarken.Deze informatie is openbaar en voor iedereen
bereikbaar.
Via deze website zijn er diverse mailadressen voor de vrijwilligers te vinden. De mail wordt
doorgelinkt naar de privemail van de desbetreffende persoon.
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1.3.4 Digitaleopslag van gegevens
Scouting Wapata gebruikt een cloud oplossing in eigen beheer (NextCloud) voor het opslaan van
onder andere de volgende gegevens:
• Verslagen bestuursvergaderingen
• Verslagen groepsraad
• Protocollen
• Informatieboekjes voor leden en leiding
• Vastleggen van besluiten
• Agenda’s
• Contact gegevens
Voor het gebruik van deze cloud is een wachtwoord nodig. De cloud is beveiligd met een versleutelde
SSL verbinding aangeboden door Comodo (GB) via One.com. Zodra een vrijwilliger afscheid neemt
van Scouting Wapata wordt de toestemming voor het gebruik ingetrokken. Deze informatie wordt
verwerkt in een datacentrum in Denemarken
1.4
Privacystatement
Scouting Wapata verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant communiceren.
In het privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door Scouting Wapata. Voor het Privacy Statement van Scouting Nederland en de
aangesloten Scoutinggroepen verwijzen wij naar de website (scouting.nl/privacy).
1.5
Update Privacy Beleid
Scouting Wapata behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het
verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de
hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via de website.
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2 Registratie van persoonsgegevens
Voor informatie over de registratie van persoonsgegevens in de systemen die geleverd worden door
Scouting Nederland verwijzen wij naar het privacybeleid van Scouting Nederland.
In dit document worden alleen gegevens vermeld die in de verwerkt worden door Scouting Wapata
2.1
Inschrijfformulier nieuw lid
Voor het aanmelden van een lid of vrijwilliger wordt het inschrijfformulier, gepubliceerd op de website
gebruikt.Het inschrijfformulier bevat persoonlijke gegevens van het in te schrijven lid. Deze gegevens
zijn nodig voor de inschrijving in Scouts Online.Tevens bevat het formulier een gedeelte waarop de
gegevens voor de betaling vermeld worden. Na inschrijving wordt het inschrijfformulier bewaard door
de ledenadministratie tot 2 jaar na uitschrijving. Dit omdat hier de handtekening voor de betaling op
vermeld staat.De persoonsgegevens zijn voor de leden in te kijken via Scouts Online. Verder zijn de
gegevens inzichtelijk voor de stafleden van hun groep en voor de bestuursleden.
2.2
Inschrijfformulier voor activiteit
Voor diverse activiteiten gebruikt Scouting Wapata inschrijfformulieren.
• Voor weekend en kamp wordt via een elektronisch formulier gevraagd of het lid meegaat met
het kamp. Indien het lid meegaat worden aanvullende persoonsgegevens gevraagd, deze
gegevens zijn nodig voor de veiligheid van het lid. De staf van het desbetreffende lid ontvangt
de persoonsgegevens en kampformulier met medische gegevens. Deze gegevens worden
hardcopy meegenomen tijdens het kamp. Na het kamp worden de hardcopy gegevens
vernietigd.
• Voor regionale of landelijke activiteiten verlopen de inschrijfformulieren via het Scouts Online
systeem van Scouting Nederland. Deze inschrijvingen worden geregeld door de leiding van
een speltak.
2.3
Gezondheidsformulier
Indien een lid tijdens een kamp of een weekend meegaat moet het gezondheidsformulier worden
ingevuld en aanwezig zijn bij de leiding. Dit formulier wordt na de activiteit vernietigd. Dit formulier
wordt alleen gebruikt door de stafleden van de desbetreffende groep en indien nodig overlegd aan
een dokter.
2.4
Hardcopypresentielijsten
Stafleden kunnen de gegevens van leden importeren naar excel en dan printen. Deze lijsten zullen te
alle tijden alleen beschikbaar zijn voor de stafleden van de desbetreffende groepen worden achter slot
en grendel bewaard. Een half jaar na dato zullen presentielijsten vernietigd worden.
2.5
Beeldmateriaal
Scouting Wapatagebruikt foto’s en tekst op de website en social media.. De foto’s op de website en
social media voor iedereen bereikbaar. Foto’s van leden worden enkel gepubliceerd na toestemming
van het desbetreffende lid via het inschrijfformulier.
Met de stafleden is de afspraak gemaakt dat zij geen foto’s op hun eigen facebook plaatsen. Zij
plaatsen beeldmateriaal van scoutingactiviteiten uitsluitend op de daarvoor bestemde kanalen van
Scouting Wapata.
2.6
Gegevens delen met derden
Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden.
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2.7
Sleutelbeheer
Elke vrijwilliger welke een sleutel van het clubhuis ontvangt moet hiervoor een formulier invullen en
ondertekenen. Deze formulieren worden in een map achter slot en grendel bewaard. Na uitschrijving
van het lid worden deze formulieren vernietigd.

2.8
Huurovereenkomsten
Bij verhuur van Clubhuis Phoenix vragen wij de huurder om strikt noodzakelijke informatie. Dit omvat
enkel de factuurgegevens. Er wordt een huurovereenkomst opgesteld en getekend. Een jaar na dato
wordt deze vernietigd.
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3 Privacy beleid
Scouting Wapata heeft het privacybeleid gedeeld met alle vrijwilligers van de vereniging. Tevens is het
beleid gepubliceerd op de website. Het beleid is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.
Het beleid is ook verwerkt in het informatie boekje voor nieuwe leden en het informatieboekje voor
nieuwe leiding. Ook op het inschrijf formulier wordt vermeld waar het privacybeleid te vinden is.
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4 Melden van datalekken, recht op vergetelheid en recht op inzage
4.1
Datalekken
Scouting Wapata gebruikt de procedure van Scouting Nederland voor het melden van datalekken.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het privacy beleid van Scouting Nederland.
4.2
Recht op vergetelheid
Leden van Scouting Wapata hebben het recht om correctie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat
houdt in dat zij Scouting Wapata mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen,
te verwijderen of af te schermen.
Leden hebben de mogelijkheid om zelf in SOL de gegevens in te zien en te wijzigen.
Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:
-

feitelijk onjuist zijn;
onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Voor een correctie op de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het bestuur van Scouting
Wapata via ledenadministratie@wapata.nl

4.3
Recht op inzage
Elke lid van Scouting Wapata heeft rechtop inzage van de persoonsgegevens. Deze
persoonsgegevens zijn verwerkt in Scouts Online. Een ingeschreven lid kan de persoonsgegevens
zelf opvragen via Scouts Online. Voor het inzien van de persoonsgegevens is een wachtwoord nodig.
Dit wachtwoord is aan te vragen via de website van Scouting Nederland.
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5 Vragen of klachten
Vragen over Privacy bij Scouting Wapata kun je contact opnemen met het bestuur van Scouting
Wapata via bestuur@wapata.nl. Ook voor een klacht of melding kun je hier terecht.
Van elke melding zullen we de nodige gegevens registreren. Daardoor kunnen we tijdens behandeling
het nodige contact onderhouden met degene die contact met ons heeft opgenomen.
Bij elke melding zullen we proberen te achterhalen:
- waar de gebruikte gegevens vandaan komen
- Wat er met de gegevens is gebeurd
- Wie er betrokken is
- Of er schade is ontstaan en hoe die zoveel mogelijk te herstellen is
- Of er stappen nodig zijn om herhaling te voorkomen
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