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1 Inleiding 

Scouting Petrus en Paulus hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens 

van haar leden. Persoonlijke gegevens worden door Scouting Petrus en Paulus dan ook met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Scouting Petrus en Paulus houdt zich 

dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.  

 

In dit privacy beleid staat beschreven hoe Scouting Petrus en Paulus persoonsgegevens en 

gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. 

 

 

2 Privacy beleid Scouting Nederland 

Scouting Petrus en Paulus is aangesloten bij de Scouting Nederland organisatie. Scouting Petrus 

en Paulus maakt gebruik van het privacy beleid van Scouting Nederland en hun datasysteem, 

scouts online(SOL). Het privacy beleid van Scouting Nederland kunt u inzien op de websites van : 

- Scouting Nederland 

Privacy statement : https://www.scouting.nl/privacy  

Privacy beleid : https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridische-

ondersteuning/3921-privacybeleid-scouting-nederland 

-Scouting Petrus en Paulus 

http://www.scpp.nl/ 

 

 

3 Gegevens beheerders 

De gegevensbeheerders bij Scouting Petrus en Paulus zijn : 

Manuela Peters manuela@scpp.nl 

Ruud Krijnen ruud@scpp.nl 

Monique de Kock monique@scpp.nl 
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4 Formulieren 

4.1 Aanmeld/inschrijf formulier aspirant lid 

Voor inschrijving vraagt Scouting Petrus en Paulus de volgende gegevens : 

- Achternaam, voorletters en roepnaam. 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummers ouders/verzorger 

- Emailadressen ouders/verzorger 

- Geboorte -datum en -plaats 

- Bankrekening gegevens ouder/verzorger 

In beheer van de teamleider naar gegevensbeheerder tot in voering van de gegevens in 

Scoutsonline. Na invoering van deze gegevens in Scoutsonline zal het papieren 

inschrijfformulier worden vernietigd en/of de Email van het digitale formulier worden 

verwijderd. 

De desbetreffende speltak en de gegevensbeheerders hebben inzicht tot de gegevens en 

kunnen ze bewerken. 

Door Email contact met de speltak of 1 van de gegevensbeheerders kan de persoon of 

ouder/verzorger inzicht vragen in deze gegevens. 

 

       4.2 Kamp/gezondheid formulier 

Speltak afhankelijk kan er voor zomerkampen om medische gegevens worden gevraagd aan 

de hand van een gezondheid formulier. De volgende gegevens kunnen gevraagd worden : 

- Ziekte/aandoening 

- Medicatie 

- Zorgverzekering gegevens 

- Allergieën 

- Angsten 

- Zwemdiploma’s 

Deze gegevens zullen na ieder kamp worden teruggegeven of vernietigd. 

De teamleider van de speltak heeft deze gegevens in beheer. Ieder lid van het leiding team 

van de speltak kan deze gegevens inzien gedurende het kamp. 

Na telefonisch of Email contact met de Teamleider van de speltak kan de persoon of 

ouder/verzorger inzicht vragen in deze gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Datasystemen buiten SOL 

Financieën? 

Speltak afhankelijk worden er nieuwsbrieven rondgestuurd per Email. Alle bulk Email zal worden 

verstuurd onder Bcc zodat persoonlijke Email adressen niet bekend raken bij anderen. 

 

6 Ledenlijsten 

Leiding kan papieren ledenlijsten uitprinten met de volgende gegevens : 

- Voor- en achternaam 

- Adres gegevens 

- Telefoonnummers 

- Email adressen 

- Geboortedatum 

Deze lijst is in beheer van de desbetreffende leiding en is voor eigen gebruik voor scouting 

doeleinden. 

Deze lijst zal elk half jaar worden vernietigd. 

 

7 Beeldmateriaal 

Op de Website van Scouting Petrus en Paulus : http://www.scpp.nl of op onze facebook pagina : 

https://www.facebook.com/scppnl kan gebruik worden gemaakt van foto’s of video’s gemaakt door 

leiding tijdens activiteiten van Scouting Petrus en Paulus. 

Nooit zal Scouting Petrus en Paulus persoons gegevens vermelden bij de foto’s. 

Bij inschrijving is toestemming gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal op deze websites. U 

kunt dit wijzigen door contact op te nemen met één van de gegevens beheerders van Scouting 

Petrus en Paulus. 

 

8 Externe partijen 

Scouting Petrus en Paulus verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. 

 

9 Informatie privacy beleid 

Het privacy beleid van Scouting Petrus en Paulus kunt u downloaden op onze website : 

http://www.scpp.nl 

Op alle formulieren staat een vermelding van het privacy beleid naar de website van Scouting 

Petrus en Paulus. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij robert@scpp.nl of joost@scpp.nl 
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