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Privacy en bescherming van persoonsgegevens 

De Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen verwerkt persoonsgegevens. Wij 
willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

Privacywetgeving (GDPR / AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele 
Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe 
Europese privacywetgeving heeft ook impact op het Scouting 4daagsekamp. 

 

Privacy statement en privacy beleid 

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens door de Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen. Wil je meer lezen over privacy 
binnen onze stichting, download dan het privacy beleid van het 4daagsekamp.  

Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld de naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 
combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over 
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het adres of e-mailadres. Maar ook de voornaam samen met de 
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 de Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen persoonsgegevens? 

De Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan het 
Scouting 4daagsekamp. Dat zijn gegevens van (Externe) Lopers en eventueel hun Ondersteuning maar ook 
Medewerkers en eventueel aanwezige Kinderen van medewerkers. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Het 4daagsekamp verwerkt persoonsgegevens in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting 
Nederland en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/vraagvolgsysteem. De secretaris van het 
4daagsekamp verwerkt je persoonsgegevens. Deze gegevens kun je zelf ook inzien en wijzigen, nadat je 
bent geregistreerd. 

Daarnaast worden alle gegevens verwerkt in een eigen database, dit omdat in Scouts Online niet alle 
relevante informatie opgeslagen kan worden en het in 2018 nog niet duidelijk was hoe externen (niet 
Scouting leden) zich via Scouts Online kunnen aanmelden voor het Scouting 4daagsekamp. 

Waarvoor verwerkt de Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen persoonsgegevens? 

Voor deelname aan het 4daagsekamp hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens 
kunnen we op de juiste wijze het 4daasgekamp organiseren en zorgen voor de juiste ondersteuning, 
catering, merchandise etc. Daarnaast zijn alle Medewerkers, door hun inschrijving bij Scouting Nederland, 
verzekerd en kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden aangevraagd. 

Als je eenmaal bent ingeschreven, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en email 
adres bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over het komende 4daagsekamp. 

We zullen de persoonsgegevens nooit gebruiken voor promotie- of 
marketingdoeleinden, anders dan over het Scouting 4daagsekamp zelf 
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Jaarlijks, na het Scouting 4daasgekamp, worden alle deelnemers benaderd of we hun naam en email adres 
mogen bewaren om hun te benaderen over het komende 4daagsekamp. Hetzelfde geldt voor een lijst met 
namen en email adressen van geïnteresseerden, die persoonlijk toestemming hebben gegeven voor het 
bewaren en gebruiken van hun naam en email adres voor latere promotie van het 4daagsekamp. 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van 
administratieve processen rondom de catering, verzorging op de posten etc. 

Verwerkt de Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

Wij verwerken een aantal bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede verzorging van de 
deelnemers, denk aan medicijngebruik, allergieën en diëten. Dat gebeurt met toestemming van de persoon, 
die hij heeft gegeven bij zijn aanmelding. Gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals 
een BSN-nummer, worden niet geregistreerd door het 4daagsekamp. 

Hoe gaat de Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen met mijn persoonsgegevens om? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor normaal 
gebruik binnen het 4daasgekamp. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
De Medewerkers kunnen zelf bij een deel van de persoonsgegevens door in te loggen in Scouts Online. Met 
de Mijn Scouting-account kunnen alle gegevens met betrekking tot het lidmaatschap of relatie met Scouting 
Nederland worden getoond en bewerkt. 
 
Daarnaast kan het bestuur van het 4daagsekamp je gegevens inzien. Binnen een speleenheid, kunnen 
leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). 
Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De secretaris en gegevensbeheerder van de 
speleenheid en/of het organisatieonderdeel, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren. 
 
Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld een regio of steunpunt) en het landelijk 
servicecentrum van Scouting Nederland kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door 
medewerkers of vrijwilligers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. 
 
De gegevens in de eigen database zijn alleen beschikbaar voor de secretaris van het 4daagsekamp, en 
daarnaast voor een enkele medewerker die voor uitvoering van zijn functie bepaalde gegevens nodig heeft. 
Die persoonsgegevens worden alleen doelgericht uitgegeven en na gebruik teruggeven aan de secretaris of 
vernietigd. 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen gebonden aan de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving.  

Kan ik zien welke gegevens de Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen van mij verwerkt? 

Bij aanmelding heeft de deelnemer een formulier ingevuld, dat zijn de gegevens die het 4daagsekamp 
verwerkt. Daar kan lopende het 4daagekamp alleen nog informatie over eventuele behandelingen bijkomen, 
zoals bij de voetverzorging, massage en arts. 

Een deel van de gegevens kan een Medewerker inzien door in te loggen in Scouts Online. Met de Mijn 
Scouting-account kunnen de gegevens met betrekking tot de lidmaatschapsregistratie of relatie met 
Scouting Nederland worden ingezien en bewerkt. 

De overige gegevens in de eigen database zijn alleen in te zien via de secretaris van 
het 4daagsekamp. 



 

 

 

 

 Scouting 4daagsekamp 

 

 

 

3 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het 4daagsekamp kun je terecht bij 
de secretaris van het 4daasgekamp (info@4daagsekamp.nl). Als dat niet naar tevredenheid wordt 
afgehandeld is er de mogelijkheid contact op te nemen met Scouting Nederland. 

 

Privacy beleid 

Het privacy beleid van De Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen is op de vragen via de website van het 
4daagsekamp. 

 

Wijzigingen privacy beleid 

De Stichting Scouting 4daasgekamp Nijmegen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid jaarlijks, voor aanmelding voor het 
komende 4daasgekamp, in te zien zodat de deelnemer van de wijzigingen op de hoogte is. 

 

Disclaimer 

De inhoud van de website van het Scouting 4daagekamp is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel het 
4daasgekamp tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt het 4daasgekamp 
expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de internetsite aangeboden informatie juist, volledig of 
actueel is.  

 

Cookies 

De Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over 
cookiegebruik. Het 4daagsekamp maakt geen gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer 
van web statistieken en social media.  
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