Privacy beleid scouting Mierlo
Dit privacy beleid beschrijft hoe we bij Scouting Mierlo met persoonsgegevens omgaan. Scouting
Mierlo verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, haar vrijwilligers en van huurders van
onze accommodatie.
Scouting Mierlo volgt hierbij het privacy beleid van scouting Nederland. Deze is op de website
van Scouting Nederland te raadplegen.
Inschrijfformulier
Bij het aanmelden krijgen nieuwe leden een inschrijfformulier waarop de persoonsgegevens
moeten worden ingevuld. De informatie op dit formulier wordt door de ledenadministratie
ingevoerd in Scouts Online, het administratieve systeem van Scouting Nederland.
Bestuur en leiding hebben toegang tot de digitale gegevens in Scouts Online. De exacte
toegangsrechten zijn functie- en/of persoonsgebonden. Elk lid heeft sowieso toegang tot zijn of
haar eigen persoonsgegevens via Scouts Online.
De papieren versie van de inschrijfformulieren wordt fysiek bij de ledenadministratie van
scouting Mierlo bewaard. Na afmelding van een lid wordt deze papieren versie vernietigd. De
informatie op Scouts Online blijft raadpleegbaar onder de groep ‘oud leden’.
Persoonsgegevens worden nooit bewaard of gepubliceerd op de website van scouting Mierlo. Er
worden geen persoonsgegevens buiten onze scoutingorganisatie verwerkt.
E-mailadressen
De e-mailadressen van leden worden voor de volgende activiteiten gebruikt:
 Informeren van de leden over speltak-specifieke zaken door het leidingteam.
 Informeren van de leden over verenigings-brede zaken door het bestuur.
 Versturen van de digitale nieuwsbrief. Deze e-mail adressen worden bewaard op het
nieuwsbrief platform (MailChimp). De nieuwsbrief is voorzien van een opt-out zodat
leden en/of ouders zich kunnen afmelden.
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Gezondheidsformulier
Aan het begin van elk scouting jaar worden alle leden verzocht tot het invullen van een
gezondheidsformulier. Dit formulier bevat naast de persoonsgegevens ook bijzondere gegevens
in de vorm van medische gegevens. Dit gezondheidsformulier wordt door de leiding van de
speltak bewaard en wordt enkel door de leiding gebruikt in geval van nood.
Aan het einde van het scouting jaar, na het zomerkamp, worden alle gezondheidsformulieren
vernietigd.
Ledenlijst
De leiding van een speltak mogen beschikken over een hard-copy van de ledenlijst met daarop
informatie die nodig is tijdens een bijeenkomsten, weekend en/of zomerkamp. De leiding zorgt
ervoor dat, uiterlijk aan het einde van het scouting jaar, de hard-copy wordt vernietigd.
Het kan voorkomen dat een ledenlijst gedeeld moet worden tijdens het verblijf op andere
kampterreinen.
Financiën
De penningmeester van scouting Mierlo gebruikt de persoonsgegevens (bankrekeningnummers)
om via automatische incasso de contributie te innen. Machtigingen hiervoor worden gegeven via
het inschrijfformulier.
Verhuurformulier
De gegevens van de huurders worden verwerkt en bewaard door de beheerder van
accommodatie “de Sprinkhorst”. Deze gegevens worden enkel gedeeld met penningmeester en
de commissie verantwoordelijk voor het openen en sluiten.
Beeldmateriaal
Tijdens activiteiten van scouting Mierlo kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Dit
beeldmateriaal kan gedeeld worden via sociale media (Facebook) of via onze website
(www.scoutingmierlo.nl).
Op het inschrijfformulier kunnen leden en ouders aangeven of ze hier bezwaar tegen hebben.
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