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Contactgegevens
www.graafdaron.nl
Elgerweg 103, 1825 KB Alkmaar
privacy@graafdaron.nl
Met Scoutinggroep Graaf Daron wordt Stichting Beheer Graaf Daron (KVK 37097060) en
Stichting ‘t Oude Hoen Inzake de Behartiging van de Belangen van Scoutinggroep Graaf Daron
(KVK 41238576) in het document als 1 stichting behandeld en 1 onderdeel.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij gegevens
Scoutinggroep Graaf Daron verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen
•(01) Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
•(02) Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten, activiteiten en trainingen
•(03) Scoutinggroep Graaf Daron verwerkt ook gegevens als wij hiertoe verplicht zijn.
•(04) Verslaglegging van activiteiten
•(05) Financieel beheer (waaronder incasso) en verantwoording
•(06) Werven (toekomstige) vrijwilligers
•(07) Statistische informatie
•(08) Vastleggen kwalificaties van de vrijwilligers
•(09) Om makkelijker kwalificatie en waarderingstekens te kunnen toekennen
•(10) Voor het maken van presentielijst voor trainingen en workshops
•(11) Voor de evaluaties van trainingen en workshops
•(12) Noodgevallen
•(13) Zorgplicht

Persoonsgegevens die wij verwerken
Scoutinggroep Graaf Daron verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent (geweest) van
Scoutinggroep Graaf Daron, deelneemt aan onze activiteiten en/of trainingen en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•(13) Voor- en achternaam lid (en ouders/verzorgers)
•(13) Geslacht
•(13) Geboortedatum
•(13) Geboorteplaats
•(12) Adresgegevens
•(12) Telefoonnummer lid en/of ouders/verzorgers
•(02) Mailadres ouders
•(07) Van welke team(s)/speltak je deel uitmaakt(e)
•(12) De contactgegevens van de ouders/verzorgers van het lid
•(11) Kwalificaties die binnen Scouting relevant zijn
•(07) Voor welke activiteiten en trainingen je ingeschreven bent (geweest)
• Je publieke IP-adres (bij bezoek aan onze website)
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type tijdens het bezoek aan onze website
•(05) Bankrekeningnummer(s)
•(04) Beeldmateriaal van personen zoals foto’s en video’s
•(13) Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Scoutinggroep Graaf Daron verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens:
•(13) Gezondheid (bijvoorbeeld in een gezondheidsformulier bij deelname aan een activiteit)
•(13) Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
•(13) Voor vrijwilligers: of je in het bezit bent van een VOG
Waar bewaren wij persoonsgegevens
Naast gegevens in Scouts Online, kunnen persoonsgegevens opgenomen zijn in (digitale)
presentielijsten, verslagen van bijeenkomsten, jaarverslagen en/of notulen van vergaderingen.
Deze worden digitaal en/of op papier bewaard. Beeldmateriaal van personen kan worden
gepubliceerd en bewaard op de website en op de sociale kanalen en in de media.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De gegevens in Scouts Online blijven zo lang staan als het lidmaatschap loopt. Dit omvat
zowel de persoonsgegevens als bijvoorbeeld inschrijvingen en bankgegevens. Na afloop van
het lidmaatschap worden de gegevens in SOL nog bewaard voor statistische doeleinden, het
organiseren van een reünie en om te zorgen dat een lid bij het opnieuw inschrijven binnen 2
jaar niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren. Na afloop van het lidmaatschap bij
Scouting Nederland worden de algemene persoonsgegevens, verzameld door de
scoutinggroep voor onbepaalde tijd bewaard voor historische en/of statistische doeleinden.
Bijzondere gegevens, zoals gezondheidsformulieren, worden na het beëindigen van de
activiteit of na het beëindigen van een functie/lidmaatschap vernietigd.
Wie verwerken welke persoonsgegevens
Functie: Bestuurders
Gegevens: Alle historische en huidige
Voor alle functies geldt: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen,
wissen of vernietigen van gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Scoutinggroep Graaf Daron verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, promotie, te voldoen aan
subsidieverplichtingen of om te voldoen aan verplichtingen van Scouting Nederland of andere
verplichtingen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving of onze statuten.
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Scoutinggroep Graaf Daron gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies
en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kun je
zelf doen via je persoonlijke instellingen in Scouts Online. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de
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gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of
recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@graafdaron.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, vragen wij jou een kopie van
je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Scoutinggroep Graaf
Daron zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Scoutinggroep Graaf Daron neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via privacy@graafdaron.nl.
Derden partijen;
– Scouting Nederland (Nationale Scoutingorganisatie van Nederland)
– Scoutingregio Noord Holland-Noord (regionale Scoutingorganisatie van Noord
Holland-Noord)
– Scouting Alkmaar (Plaatselijke Scoutingorganisatie van Alkmaar )
– Facebook (Social media voor promotie en informatie)
– Instagram (Social media voor promotie en informatie)
– YouTube (Social media voor promotie en informatie)
– ING Groep N.V. en Rabobank (Betalingsverkeer)

