Privacybeleid Regio Noord-Holland-Midden
Regio Noord-Holland-Midden verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je
hierover graag duidelijk en transparant informeren door middel van dit privacy beleid.
Privacystatement
In het privacy statement van Scouting Nederland staan de antwoorden op de
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens via het ledenadministratiesysteem Scouts Online (SOL) van Scouting Nederland. Regio NoordHolland-Midden maakt gebruik van het ledenadministratiesysteem Scouts Online van
Scouting Nederland. Het privacy statement hiervan is terug te vinden op
http://www.scouting.nl/privacy.
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Vrijwilligers
Inschrijven van vrijwilligers bij de regio
Inschrijven van vrijwilligers bij de regio verloopt hoofdzakelijk via SOL. Vrijwilligers zijn
over het algemeen al actief bij Scouting Nederland. De ledenadministratie is inzichtelijk
voor de gegevensbeheerder en penningmeester.
Indien een vrijwilliger nog niet actief is binnen Scouting Nederland dan word het , hardcopy, inschrijf formulier gebruikt welke word verwerkt in SOL.
Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.
Verwerking Verklaring Omtrent Gedrag
Om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren vereist Regio Noord Holland Midden
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Om de VOG te registreren moet deze fysiek
worden gecontroleerd op echtheid. De VOG word in SOL geregistreerd als gezien maar
blijft in bezit van de vrijwilliger.
Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

Activiteiten
Registratie activiteiten
Voor regioactiviteiten wordt gebruikgemaakt van Scouts Online. Hier worden alleen de
noodzakelijke gegevens gevraagd om die specifieke activiteit te kunnen organiseren.
De organisatie van de betreffende activiteit heeft inzicht in deze gegevens. Deze
gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Voor Scouts Online zie het
privacystatement op www.scouting.nl/privacy.
Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen
Regio Noord-Holland-Midden vind het belangrijk dat de activiteiten veilig plaats vinden.
Ik sommige gevallen is het toch nodig dat de activiteit op de hoogte is van medische
informatie zoals allergieën en medicijngebruik.
Dit zijn zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens welke alleen met expliciete
toestemming mag worden geregistreerd. Wij wijzen deelnemers bij registratie op het
belang van het verstrekken van deze informatie aan het betreffende team. Het
verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de groepen.
Deelnemersgegevens tijdens activiteiten
Iedere activiteit heeft toegang tot de deelnemers- en vrijwilllgers gegevens via SOL.
Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de teams van de betreffende activiteit. De
gegevens worden na afloop van de activiteit vernietigd.
Wanneer nodig voor de activiteit zal hier bijzondere informatie worden verwerkt, dit
heeft dan betrekking op diëten, allergie of andere medische informatie die noodzakelijk
is om de activiteit veilig te kunnen late verlopen.
Contactgegevens:
bestuur@regionhm.nl
www.regionhm.nl
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Overige
Datalekken
Indien 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.
Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een betrokkene een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR)
reageert Regio Noord Holland Midden binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk
gedaan te worden via het secretariaat (bestuur@regionhm.nl). Conform het privacybeleid van Scouting
Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in
behandeling genomen.
Aanpassingen aan het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor dit pricavybeleid aan te passen. Als er grote wijzigingen worden
aangebracht, zullen wij daarover met betrokkenen communiceren. Het actuele privacybeleid is terug te
vinden via www.Regionhm.nl en op te vragen via het secretariaat op bestuur@regionhm.nl .
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