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Privacy Beleid Scouting Hanckema  
Scouting Hanckema hecht grote waarde aan de privacy van onze leden en hun ouders. Wij vragen bij 

dezen toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal in onderstaande 

situaties. Wij verwerken persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant 

informeren. Verder verwijzen we naar het privacy beleid van Scouting Nederland. 

Wat zijn persoonsgegevens?  
Persoonsgegevens  zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. 

Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen 

met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig 

mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.   

 Van wie verwerkt Scouting Hanckema persoonsgegevens?   
Scouting Hanckema verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie 

hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:   

• Jeugdleden, begeleiders en vrijwilligers  

• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad  

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, 

willen krijgen of hebben gehad   

Waarvoor verwerkt Scouting Hanckema persoonsgegevens?  
Als je lid wilt worden van Scouting Hanckema of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere 

relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens 

kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld 

een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.    

Als je eenmaal lid of relatie van Scouting Hanckema bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij 

gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te 

informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je 

gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.    

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je 

te informeren over een nieuwe activiteit Wil je niet benaderd worden door een bepaald 

organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ 

te klikken of dit schriftelijk kenbaar te maken.  

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning 

van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.  
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Fotografie en video-opnames  
Tijdens allerlei activiteiten bij Scouting Hanckema zoals opkomsten, excursies, kampen en open dagen 

worden regelmatig beeldmateriaal (foto’s en film) gemaakt Een deel van dit beeldmateriaal kan 

gebruikt worden voor:  

• Publicitaire doeleinden zoals: infobrochure, flyers, brochures, persberichten en 

wervingscampagnes  

• Website en interne portaal  

• Fotoboeken (b.v. bij kamp of excursies)  

Dit is onder voorbehoud, maar we willen de toestemming graag op voorhand regelen.  

Gezien het grote aantal foto’s en de vele personen op deze foto’s is het in het algemeen niet mogelijk 

iedereen vooraf bij iedere specifieke opname toestemming te vragen voor publicatie.  

Scouting Hanckema gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen en het 

beeldmateriaal wordt maximaal drie jaar gebruikt.  

Het kan gebeuren dat ouders of leden zelf foto’s maken tijdens de activiteiten of opkomsten. 

Scouting Hanckema heeft geen directe invloed op de manier waarop dergelijke gemaakt 

beeldmateriaal wordt gebruikt. Hierbij willen wij u dan ook vriendelijk verzoeken om beeldmateriaal 

slechts te gebruiken wanneer u hiervoor toestemming heeft gekregen van de op beeld staande 

persoon (diens ouders/verzorgende) die op het betreffende beeldmateriaal te zien is.  

Bijzondere persoonsgegevens  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, BSN nummer, 

strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.  Naast algemene 

persoonsgegevens bewaren wij ook bijzondere persoonsgegevens:  

• Gegevens over gezondheid, medicijngebruik, dieet, allergieën, zorgverzekeraar  

• Bezit van zwemdiploma A, B en/of C  

• Andere bijzonderheden die nodig zijn om de vitale belangen van de berokkende te 

beschermen zoals tijdens ongeval  

Wij verwerken 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 onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier ten 

behoeve van een (zomer)kamp.  

Hoe gaat Scouting Hanckema met mijn persoonsgegevens om?   
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk.  

Alle bestuursleden, de groepsleiding en eventuele medewerkers van Scouting Hanckema hebben 

toegang tot de persoonsgegevens, gelet op hun functie waar ze toegang moeten hebben.  

 



 

Scouting Hanckema  
Bezoekadres. Van Starkenborghkanaal ZZ 2c, Zuidhorn  
Postadres. Klinckemalaan 15, 9801 CA Zuidhorn  
E. info@hanckema.nl  
I: www.hanckema.nl   

  

 

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Scouting Hanckema gebonden aan de daarvoor geldende 

wet- en regelgeving.   

Bezwaar tegen publicatie  
Mocht je na het geven van toestemming alsnog bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde 

foto of video op bijvoorbeeld de website dan zal deze verwijderd worden. In dat geval kan er contact 

opgenomen worden met de vereniging.  

Aansprakelijkheid  
Scouting Hanckema is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke vorm van letsel dan ook.   

   

Toestemming  
Hierbij verleent ondergetekende toestemming aan Scouting Hanckema om:  

 De vastgelegde beeltenis van lid op foto en/of film te gebruiken voor publicatiedoeleinden 

zoals infobrochure, flyers, persberichten en wervingscampagnes.   

 De vastgelegde beeltenis van lid op foto en/of film te gebruiken voor de website en interne 

portal.  

 De vastgelegde beeltenis van lid op foto en naam te gebruiken voor fotoboeken.  

 (Graag de onderdelen aanvinken waarvoor u toestemming geeft).  

  

Naam lid/vrijwilliger:  ________________________________________________  

Naam ouder/verzorger:   ________________________________________________ 

Datum:  ______________  Plaats:     ________________________  

Handtekening ouder/verzorger/lid (ouder dan 18 jaar)/vrijwilliger:  

  

      

Wijzigingen privacybeleid   
Scouting Hanckema behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. 

Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor inschrijving te raadplegen, zodat je van de 

wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via 

www.hanckema.nl/privacy   
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