PRIVACYBELEID CHRISTELIJKE SCOUTINGGROEP BURMANIA
INLEIDING
Christelijke Scoutinggroep Burmania te Leeuwarden, verder in dit document te noemen ‘Burmania’,
verwerkt persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen
organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze (jeugd)leden.
Wij willen je hierover in dit document duidelijk en transparant informeren.
Dit document is aanvullend op het Privacybeleid Scouting Nederland en beschrijft de werkwijzen,
afspraken en systemen waarbij Burmania gebruikmaakt van persoonsgegevens.
PRIVACYBELEID SCOUTING NEDERLAND
Scouting Nederland hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar
(jeugd)leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Scouting Nederland
dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij Scouting staan de
algemene afspraken omtrent het bewaren en beschermen van persoonsgegeven beschreven in het
Privacybeleid Scouting Nederland. Hierin staat ook vermeld hoe we omgaan met het melden van
datalekken. Het privacybeleid van Scouting Nederland is van toepassing op alle bij Scouting
Nederland aangesloten organisatieonderdelen, zo ook Burmania. In het privacystatement van
Scouting Nederland wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door Burmania. Het privacybeleid is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.
SCOUTS ONLINE
Het grootste deel van de verwerkingen van persoonsgegevens wordt door Burmania gedaan via het
ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. In dit systeem zijn de gegevens
van (jeugd)leden terug te vinden. Als (jeugd)lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je
de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Alle afspraken omtrent Scouts Online
zijn vastgelegd in het Privacybeleid Scouting Nederland.
LIDMAATSCHAPSREGISTRATIE
Op www.burmania.nl is informatie te vinden over lid worden van Burmania. Om lid te worden is het
nodig om een aantal persoonsgegevens in te voeren in het ledenadministratiesysteem Scouts
Online. De gegevens worden doorgegeven door het inschrijfformulier in te vullen en naar de
ledenadministratie op te sturen via de post in verband met een handtekening (bijvoorbeeld om
Burmania te machtigen om bedragen af te schrijven). Het inschrijfformulier is te downloaden via de
website van Burmania. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens door de
ledenadministratie geregistreerd in Scouts Online. Wanneer de inschrijving is voltooid dan ontvangt
het nieuwe lid (of de ouders/verzorgers) een bevestiging van de inschrijving per mail.
Inschrijfformulieren worden in het archief bewaard.
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INSCHRIJFFORMULIER ZOMERKAMP
Voor zomerkampen wordt gebruik gemaakt van een online aanmeld-/registratieformulier via Scouts
Online. Op deze wijze worden de gegevens in een beveiligde database bewaard. In dit formulier
wordt gevraagd de bestaande gegevens te controleren, de huisarts te vermelden voor noodgevallen
en eventueel medicijngebruik, allergieën en/of dieet te vermelden. Ook wordt ouders/verzorgers
gevraagd toestemming te geven om hun kind bij spoed te laten behandelen door een arts.
Bij kinderen wordt tevens gevraagd of ze zwemdiploma’s hebben.
Deelnemers kunnen zelf beslissen of andere deelnemers ook gegevens van hen mogen zien.
De gegevens zijn standard in te zien door de eigen speltakleiding, de secretaris en de
ledenadministratie. Deze gegevens worden voor en tijdens het kamp digitaal bewaard. Daarnaast
kunnen de speltakken papieren uitdraaien van de formulieren maken, zodat zij de gegevens tijdens
het zomerkamp altijd snel bij de hand hebben. Dit moeten dan losse uitdraaien zijn zodat er geen
persoonsgegevens in het draaiboek worden opgenomen (zoals geboortedatum en gegevens over
gezondheid), dit omdat draaiboeken worden bewaard in het archief van Burmania.
Zowel de digitale als de papieren formulieren worden binnen een maand na het zomerkamp
vernietigd in verband met bijzondere persoonsgegevens die hierop staan vermeld. De papieren
uitdraaien worden binnen een maand na het zomerkamp vernietigd door de hoofdspeltakleiding.
De secretaris zorgt voor verwijdering van de digitale formulieren in Scouts Online.
GEBRUIK VAN GEZONDHEIDSFORMULIEREN EN REGISTRATIE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Burmania verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met
jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen
als dat noodzakelijk is voor doeleinden om scouting uit te kunnen oefenen. Je kunt hierbij denken
aan een gezondheidsformulier ten behoeve van een spelmiddag of zomerkamp. In sommige situaties
is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische
informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of
medicijngebruik. Burmania mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst
ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze
informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid
van de ouders/verzorgers. Scouting Nederland controleert actief of gegevens die van de wet niet
mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.
FINANCIËLE GEGEVENS
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende machtiging in. Deze
machtiging geven nieuwe leden af in het inschrijfformulier. Met ondertekening van de machtiging
wordt, tot wederopzegging, Burmania toestemming verleent om bedragen af te schrijven voor: 1)
contributie (inclusief installatiekosten), 2) aankopen via het winkeltje, 3) zomerkamp en
jubileumkamp en 4) kerststollenactie. Naast een handtekening wordt gevraagd om de
tenaamstelling, bank identificatie (BIC) en het rekeningnummer (IBAN).
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Het formulier wordt fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd door de
ledenadministratie in Scouts Online. De voorzitter en penningmeester van de vereniging, de
penningmeesters van de speltakken en de ledenadministratie van Burmania hebben inzicht in de
financiële gegevens. Personen met deze functies moeten een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
kunnen overleggen alvorens zij inzage krijgen in de financiële gegevens van Burmania.
COOKIES OP DE WEBSITE
Burmania maakt gebruik van cookies op de website voor Google Analytics. De data die we hiermee
verzamelen is op basis van IP-adres. De gegevens worden verzameld binnen Google Analytisc en
hebben als doel het bezoekgedrag te analyseren om zodoende verbeteringen toe te passen aan de
website. Burmania maakt gebruik van een cookiemelding.
E-MAILNEUWSBRIEF
Burmania maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief via Mailchimp waarin eenmaal per maand
relevante lidmaatschapsinformatie met leden wordt gedeeld. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken
aan informatie over opkomsten of groepsactiviteiten. Alle leden en/of ouders/verzorgers ontvangen
deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. We slaan
e-mailadressen die we vanuit Scouts Online halen op in Mailchimp. Contacten worden er niet
automatisch uitgehaald zodra ze niet meer lid van Burmania zijn. Contacten kunnen zich wel te allen
tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief, wat als optie onderaan de nieuwsbrief staat opgenomen.
De gegevens (e-mailadressen) worden alleen gebruikt om updates vanuit Burmania te sturen.
BEELDMATERIAAL
Beeldgebruik (foto’s, videobeelden e.d.) kunnen door Burmania gebruikt worden voor promotionele
doeleinden. Op de website, social media, scouting magazine en Brêge (magazine Burmania) wordt
beeldmateriaal gebruikt waarop (jeugd)leden kunnen staan. Bij lidmaatschapsregistratie wordt
(ouders/verzorgers) op het aanmeldformulier eenmalig gevraagd om toestemming te geven voor het
gebruik maken van beeldmateriaal van een (jeugd)lid. De ledenadministratie geeft aan de
betreffende leiding door indien er geen toestemming wordt gegeven.
WHARTSAPP-GROEPEN
WhatsApp-groepen zijn een handig communicatiemiddel en kunnen door leidingteams gebruikt
worden om direct met ouders/verzorgers of (jeugd)leden te communiceren. Indien er binnen
Burmania gebruikt wordt gemaakt van WhatsApp-groepen dan zal gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheid om een uitnodiging voor deelname aan een WhatsApp-groep per link te versturen,
zodat iemand zelf de keuze heeft om zichzelf toe te voegen aan de groep. Vooraf zal er richting de
betrokkenen duidelijk worden gecommuniceerd over het doel van de groep.
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SOCIAL MEDIA
Burmania maakt gebruik van een Facebook bedrijfspagina, Facebook Community, Twitter en
Instragram. Er worden via deze kanalen updates verstuurd naar personen die het kanaal volgen.
Hierop kunnen foto’s en video’s worden gedeeld van (jeugd)leden.
HET DELEN VAN GEGEVENS EN BESCHERMEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Scouting Nederland gaat binnen Scouts Online over wie wel en wie geen gebruik mag maken van de
persoonsgegevens. Dit is uitgewerkt in de verschillende rollen in Scouts Online met voor iedere rol
eigen rechten. De gegevensbeheerder, bij Burmania is dit de ledenadministratie, gaat over de rollen
en rechten die via Scouts Online worden toegekend.
Er is een mogelijkheid dat mensen bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van persoonsgegevens;
in Scouts Online kan aangegeven worden dat persoonsgegevens verborgen moeten zijn. Het gebruik
van gegevens is dan beperkt voor de mensen waar het strikt noodzakelijk voor is en om de
vereniging te runnen. Leden kunnen de zichtbaarheid van hun gegevens instellen in de basistab van
hun profiel in Scouts Online. Ga daarvoor in Scouts Online naar Mijn Scouting – Mijn basisgegevens.
In het document ‘Beleidsafspraken verstrekken persoonsgegevens aan Scoutingorganisaties en –
activiteiten’ staat opgenomen welke afspraken binnen Scouting Nederland, vanuit het oogpunt van
de Privacywetgeving, zijn gesteld. Het beschermen van persoonsgegevens gaat verder dan Scouts
Online. Daarom zal Burmania geen gegevens aan derden, buiten Burmania, overhandigen.
COMMUNICATIE PRIVACYBELEID BURMANIA
Het privacybeleid van Burmania is terug te vinden via www.burmania.nl en op te vragen bij het
secretariaat op secretaris@burmania.nl. Daarnaast worden leden en ouders/verzorgers
geattendeerd op het privacybeleid middels een link in de nieuwsbrief.
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 lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR)
reageert Burmania binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden
via het secretariaat (secretaris@burmania.nl). Bij het verzoek wordt een kopie van een
identiteitsbewijs toegevoegd. 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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