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 Inleiding: 

GFB maakt deel uit van Scouting Nederland. GFB volgt het privacy beleid van Scouting Nederland. 

Het privacy beleid van Scouting Nederland is te vinden op de website van Scouting Nederland. 

https://www.scouting.nl/privacy 

In aanvulling op het privacy beleid van Scouting Nederland heeft GFB ook een privacy document 

opgesteld. Dit document geeft een uitleg over hoe GFB omgaat met persoonsgegevens. 

GFB verwerkt de navolgende persoonsgegevens: 

1. Naam, adres, woonplaats, e-mail adres, (mobiel) telefoonnummer; 

2. Geboortedatum/geboorteplaats/geboorteland; 

3. Gegevens voor bankmachtiging (o.a. bankrekeningnummer); 

4. Gezondheidsgegevens; 

5. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) leiding/bestuur 

6. Relevante erkenningen/diploma’s leiding/bestuur; 

7. Beeldmateriaal. 

GFB verwerkt persoonsgegevens van de volgende personen: 

1. Leden van de GFB; 

2. Ouders / wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden; 

3. Oud-leden; 

4. Eventuele relaties van de GFB. 

GFB verricht de navolgende verwerkingen met persoonsgegevens: 

Verwerking Doel Grondslag 

Aanmelden/wijzigen/uitschrijven Onderhouden 
ledenadministratie ouder- 
bezoeken / contact 
onderhouden met 
ouders/leden  via 
(elektronische) middelen  

Noodzakelijk voor het 
lidmaatschap 

Registreren in Scouts online Onderhouden leden- 
administratie 

Noodzakelijk voor het 
lidmaatschap 

Contributie / betalingsverkeer 
binnen de groep (declaraties van 
leiding/bestuur) 

Financieel beheer Noodzakelijk voor het 
lidmaatschap 

Reünie lijsten  Informeren van oud leden 
 
 
 
 
 

Toestemming 

https://www.scouting.nl/privacy
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Verwerking Doel Grondslag 

Kampformulieren Weten wie er mee gaat op 
een kamp, toestemming 
vragen ouders 

Toestemming en 
overeenkomst 

Nieuwsbrieven Verstrekken van info aan 
leden en ouders 

Noodzakelijk voor het 
lidmaatschap 

Fotoboeken /foto’s op 
website/video’s 

Verstrekken van informatie 
aan leden en ouders 

Toestemming 

Verklaringen omtrent het gedrag 
van leidingleden / bestuur 

Uitvoeren richtlijnen SN 
inzake screening  

Wettelijke grondslag 

Scans van paspoort/ID indien er 
sprake is van buitenlandse 
kampen 

Veiligheid, legitimatie, 
(reserve) kopie bij verlies 
origineel 

Toestemming 

Sleutellijst met namen Toegangscontrole c.q. beheer 
blokhut 

Toestemming en 
overeenkomst 

Persoonlijke gegevens stagiaires  Maken van beoordelingen Toestemming 

Persoonlijke gegevens huurders 
blokhut 

Opstellen 
huurovereenkomst/vastleggen 
borg/verhaalsmogelijkheid bij 
schade 

Toestemming en 
overeenkomst 

 

GFB bewaart persoonsgegevens in: 

1. Scouts Online; 

2. In een map op blokhut en tijdens kampen (gezondheidsformulieren / contact gegevens); 

3. Inschrijfformulieren + VOG’s in map bij secretaris; 

4. Oud-leden lijst in Excel bestand bij secretaris; 

Binnen GFB verwerken de navolgende personen persoonsgegevens: 

1. Leiding; 

2. Bestuursleden. 

GFB deelt persoonsgegevens met de navolgende derde(n): 

1. Scouting Nederland (via Scouts Online); 

2. Incidenteel met beheerders van blokhutten/kampeerterreinen (nachtregister); 

3. Arts/verpleegkundige of andere (para)medische personen in geval van huisarts/tandarts- of 

ziekenhuisbezoek. 

GFB informeert personen omtrent de verwerking van 

persoonsgegevens via: 

1. Het aanmeldformulier voor lidmaatschap van GFB; 

2. De website van de groep. 

 

 



Privacyverklaring Graaf Folke Bernadotte (GFB) 2018 

 
 

Pagina 3 van 3 
 

Overige punten die van belang zijn in het kader van de privacy bij 

GFB: 

1. GFB zal altijd inzage geven in de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Een verzoek 

hiertoe kan worden gedaan door de belanghebbende aan de leiding van de betreffende 

speltak of aan de penningmeester of secretaris van het bestuur;  

2. Indien er onjuiste gegevens zijn opgeslagen kan de belanghebbende altijd vragen om 

wijziging of verwijdering bij de leiding van de betreffende speltak of aan de penningmeester 

of secretaris van het bestuur; 

3. Indien een lidmaatschap wordt beëindigd dan kan de belanghebbende vragen om alle 

opgeslagen persoonsgegevens te vernietigen met uitzondering van persoonsgegevens voor 

informatieverstrekking aan oud-leden tenzij de belanghebbende expliciet aangeeft dat ook 

deze gegevens moeten worden vernietigd. Voor wat betreft fotomateriaal: foto’s blijven 

staan op de website c.q. blijven opgeslagen in (digitale) fotoboeken. Indien dit door de 

belanghebbende expliciet is aangegeven dan zal GFB  (voor zover dat met een redelijke 

inspanning mogelijk is) relevante foto’s verwijderen. 


