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Privacybeleid

Scouting Ferguson maakt gebruik van onderstaande privacybeleid voor 

het verwerken van persoonsgegevens.

Ledenadministratie

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze 

vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en 

contact te hebben met onze leden. De basisgegevens van onze leden 

worden via de lidmaatschapsverklaring opgenomen in het 

ledenadministratiesysteem “Scouts Online”. Als lid heb je zelf altijd 

inzicht in je eigen gegevens via je eigen account voor Scouts Online 

(sol.scouting.nl) en heb je daar de mogelijkheid de gegevens te 

bewerken of af te schermen. Hoe Scouting Nederland met je gegevens 

omgaat staat verder beschreven op www.scouting.nl/privacy. Het 

opnemen van de gegevens in Scouts Online is een noodzakelijke 

voorwaarde om lid te kunnen worden van Scouting Nederland.

De lidmaatschapsverklaring van Scouting Ferguson bevat informatie 

welke nodig is voor de inschrijven in de ledenadministratie en de SEPA-

machtiging ten behoeve van de incasso van de contributie. De 

verwerkte formulieren worden ten behoeve van het incasseren van de 

contributie door de penningmeester op een veilige plek in een papieren 

archief bewaard. De verklaringen zijn niet in te zien door andere 

personen en er zal verder gebruik gemaakt worden van Scouts Online 

wanneer de gegevens om wat voor reden dan ook geraadpleegd

dienen te worden.

Inschrijven voor activiteiten

Inschrijfformulieren voor kampen, weekendkampen en andere 

activiteiten, via een papieren of internetformulier, bevatten alleen die 

informatie welke relevant is voor de betreffende activiteit en worden 

na het verstrijken van de activiteit vernietigd/verwijderd.

Gezondheidsformulieren

In diverse gevallen is het voor leiding noodzakelijk om gedurende een 

activiteit zoals het zomerkamp op de hoogte te zijn van bijzonderheden 

met betrekking tot de gezondheid van onze leden. Het gebruik van
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gezondheidsformulieren is bij ons geregeld per onderdeel. 

Gezondheidsformulieren worden enkel bewaard gedurende de activiteit 

waarvoor deze is aangeleverd en worden na het verstrijken van de 

vernietigd/verwijderd. 

Beeldmateriaal 

Onze activiteiten worden door middel van onze website 

(www.scoutingferguson.nl) en sociale media (facebook en twitter) op 

verantwoorde wijze onder de aandacht gebracht van geïnteresseerden. 

Hierbij maakt de vereniging gebruik van foto's en ander beeldmateriaal, 

gemaakt tijdens scoutingactiviteiten of andere activiteiten waarbij onze 

scoutinggroep wordt vertegenwoordigd. In de lidmaatschapsverklaring 

is aangegeven of u wel/niet toestemming tot het gebruik van 

beeldmateriaal op onze website en sociale media. Indien u deze 

toestemming wenst aan te passen dient u hiertoe contact op te nemen 

met de secretaris en de leiding om deze op de hoogte te stellen. 

Contact 

Indien u vragen heeft met betrekking tot het privacybeleid van Scouting 

Ferguson kunt u contact opnemen met het bestuur via: 

bestuur@scoutingferguson.nl 

 

  


