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1 Inleiding 

Scouting Nederland hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens 

van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Scouting 

Nederland dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Scouting Nederland houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet 

bescherming persoonsgegevens stelt.  

 

In dit privacy beleid staat beschreven hoe Scouting Nederland 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 en is van toepassing op alle bij Scouting Nederland 

aangesloten organisatieonderdelen. Scouting Montgomery sluit zich hierbij aan en heeft een 

aantal aanvulling in dit document verwerkt. 

1.1 Systemen 

Scouting Montgomery verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen. De systemen 

worden gehost op internetservers van zoals Scouting Nederland en Strato. 

1.1.1 Scouts Online 

Scouts Online is de administratieve applicatie van Scouting Nederland, dus ook van 

Scouting Montgomery en wordt gebruikt door individuele leden in alle lagen van de 

organisatie. Het doel van Scouts Online is leden sneller te voorzien van de juiste informatie 

en om administratieve taken efficiënter te laten verlopen door de gegevens op één plaats op 

te slaan en voor de juiste personen beschikbaar te stellen. Met het persoonlijke Mijn 

Scouting-account krijgen leden toegang tot Scouts Online en andere online applicaties en 

websites.  

1.1.2 Scoutingmontgomery.nl 

De website www.scoutinmontgomery.nl is het informatie- en nieuwsportaal van de 

vereniging. De informatie is openbaar toegankelijk en kan gebruikt worden voor het 

inschrijven van leden.Op onze site zijn cookies aanwezig van Wordpress (de website zelf), 

Youtube en Google. 

1.1.3 Scoutingmontgomery.nl e-mailpostvak voor vrijwilligers. 

Vrijwilligers hebben de mogelijkheid om een e-mailadres aan te vragen en deze aan hun 

eigen e-mailadres te koppelen of een eigen postvak te koppelen. De gegevens staan bij 

Strato.  

1.1.4 Beeldbank 

Via Flickr.com en Youtube.com zijn beeldbanken in gebruik. Hier kun je de foto’s die 

gemaakt zijn online raadplegen. Scouting Montgomery heeft ook historisch foto- en 

filmmateriaal. 

1.1.5 Dropbox 

Dropbox is het Cloud systeem wat door Scouting Montgomery gebruikt wordt. 

 

1.2 Privacybeleid 
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Scouting Montgomery verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant 

communiceren. Dit privacy beleid is in dit document terug te vinden. Dit document staat 

gepubliceerd op www.scoutingmontgomery.nl/privacy 

1.3 Updates privacy beleid 

Scouting Montgomery 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 www.scoutingmontgomery.nl/privacy. 
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2 Registratie en zichtbaarheid persoonsgegevens 

2.1 Gegevensmatrix 

Per lid van de groep kunnen de volgende gegevens vastgelegd worden. Daarnaast 

kunnen voor groepsactviteitenaanvullende gegevens vastgelegd worden. De ouders zijn 

verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en mutaties op deze 

informatie. 

 

 

 

Gegevensmatrix

Lid Scouting Montgomery

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-Mailadres

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Polisnummer Ziektekostenverzekering

Maatschappij Ziektekostenverzekering

Ouder 1

Naam

Telefoonnummer

E-Mailadres

Beroep 

Interesse vrijwilligersfunctie 

Ouder 2

Naam

Telefoonnummer

E-Mailadres

Beroep 

Interesse vrijwilligersfunctie 

Aanvullende gegevens

VOG (kaderleden)

Kwalificaties (insignes)

Aanwezigheid leden

Gezondheidsformulier

Bijzondere zorg

Eventuele aandoeningen

Zwemdiploma

Medicijn gebruik

Dieet / Allergie
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2.2 Beveiliging persoonsgegevens 

De naw gegevens en gezondheidsformulieren zijn beveiligd met een wachtwoord.  

Deze documenten zijn alleen digitaal in te zien door teamleiders en bestuur en tijdens 

activiteiten op papier in te zien door deleiding of andere scoutingvrijwilligers. 
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3 Beheren van persoonsgegevens in de Systemen 

 

Bij Scouting Montgomery bestaan de onderstaande afspraken omtrent verstrekken van 

gegevens: 

3.1 Scouts Online 

Zie Privacy beleid Scouting Nederland. 

3.2 De websitescoutingmontgomery.nl 

Wie beheert / muteert: 

 Het bestuur 

 Teamleiders 

 Webmaster 

 Contentbeheerders 

Wie kan inzien: 

 Voor iedereen openbaar 

3.3 Scoutingmontgomery.nl e-mailpostvakken voor vrijwilligers 

Wie beheert / muteert: 

 Webmaster 

 Vrijwilligers hebben toegang tot hun eigen mailpostvak 

Wie kan inzien: 

 Webmaster 

 De vrijwilliger van het e-mailpostvak 

3.4 Beeldbank 

Wie beheert / muteert: 

 Het bestuur 

 Teamleiders 

 Webmaster 

Wie kan dit inzien: 

 Voor iedereen openbaar 

3.5 Dropbox 

Wie beheert / muteert: 

 Het bestuur 

Wie kandit inzien: 

 Het bestuur 

 Teamleiders 

 Leiding 

3.6 Externe partijen 

Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen van leden van 

Scouting Nederland aan een niet bij Scouting Nederland aangesloten of door Scouting 

Nederland gecontracteerde organisatie cq. externe organisatie (zowel commercieel als non-

profit) is alleen toegestaan voor de ledenactiviteiten of kampen, bijvoorbeeld Intercamp,die 

dit vereisen om deel te kunnen nemen aan die activiteiten of kampen. 
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4 Retentietijd van persoonsgegevens 

 

Retentietijd van persoonsgegevens is de onderstaande documenten is 2 jaar: 

 Gezondheidsformulieren 

 Deelnemerslijsten, voor informatie anders dan naw gegevens, telefoon, mail 

 

Voor alle andere documenten geldt geen retentietijd. 
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5 Vragen en klachten 

Vragen en klachten over Privacy bij Scouting Montgomery kun je via 

info@scoutingmontgomery.nl stellen. 

 
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens 

(SAR) reageert Scouting Montgomery binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek 
dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat van het bestuur 
info@scoutingmontgomery.nl Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt 
dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in 
behandeling genomen. 
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