Privacy Reglement
Privacy Reglement Scouting Label terrein de Malpiesche Bergen.
Gebaseerd op de Wet algemene Verordening Gegevensbeheer.
In dit reglement wordt vastgelegd hoe het beheerteam omgaat met de persoonsgegevens die
verstrekt zijn om het groeps kamperen mogelijk te maken op het Scouting Label terrein de
Mapiesche bergen.
Begrippen
1. Scouting Labelterrein de Malpiesche Bergen heeft 8 groepsterreinen kampeerterreinen beheerd
door vrijwilligers van Scouting Nederland. De groepskampeerterreinen hebben een wateraansluiting
of een gezamenlijke aansluiting. Overige nuts voorzieningen zijn niet aanwezig op de
groepskampeerterreinen.
2. Het beheerteam is ingeschreven als lid van de vereniging Scouting Nederland. Het beheers team
bestaat uit de voorzitter, penningmeester/reserveringen, secretaris en materiaal beheerder(s)
2. De kampstaf ontvangt, informeert en begeleidt kampeerders tijdens het hoogseizoen.
3. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, voornaam, geboorte datum, adres , e-mail
adres en telefoonnummer. En lidnummer van Scouting Nederland.
4. Inschrijfformulier /Reserveringsformulier wordt gebruikt om een groep om een terrein te
reserveren op de Malpiesche Bergen.
5. Scouting Nederland is de nationale scoutingorganisatie van Nederland
6. Ledenlijst is een lijst met persoonsgegevens van de groep die kampeert.
7. Groep. Een groep is een aantal personen die gebruik maakt van een van de kampeerterreinen van
het Scouting labelterrein de Malpiesche Bergen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van het beheerteam en kampstaf worden op een computer bewaard. De
persoonsgegevens worden gebruikt om het beheren van het kampeerterein mogelijk te maken.
De persoonsgegeven worden gedeeld met het beheerteam en kampstafleden.
De persoonsgegevens worden niet verspreid aan derden.
De persoonsgegeven zullen nooit op een stick worden gezet vanwege het gevaar van verlies.
De persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoon lid is van het beheerteam of
kampstafteam .
Zodra iemand zich heeft afgemeld als beheerteam en of kampstaflid, zullen de gegevens na het
kalenderjaar worden verwijderd uit het systeem van de secretaris. De overige leden van het
beheerteam zullen de gegevens direct verwijderen.

Wat zijn de rechten
Alle leden van het beheerteam en leden van de kampstaf hebben het recht te zien welke
persoonsgegevens zijn verwerkt en hoe ze zijn verwerkt. Het verzoek indienen bij de secretaris.
Inschrijfformulier / Reserveringen
Groepen die zich aanmelden voor een kampeerweek moeten een inschrijfformulier toezenden. Dit
formulier wordt van de website gedownload en wordt ingevuld toegezonden aan het e-mail adres
van de Scouting Labelterrein de Malpiesche Bergen. Op dit aanmeldformulier/reserveringsformulier
worden de namen gevraagd van de aanvrager, adres, email adres en telefoonnummer, en het
lidnummer van Scouting Nederland en kampeerbevoegdheid gevraagd. Tevens wordt de naam,
adres, email adres en telefoonnummer gevraagd van de penningmeester. Deze gegevens zijn nodig
om een goed overzicht te maken van de kamperende groepen in het seizoen. De gegevens van de
penningmeester zijn nodig om de kampeergelden te kunnen innen. Deze gegevens worden
vernietigd als de jaarrekeningafrekening is gemaakt voor Scouting Nederland.
Vanaf september worden de reserveringen gemaakt voor het komende kampeerseizoen. Er zijn
echter groepen die een jaar van te voren boeken. Ze boeken alvast vooruit. Deze gegevens worden
bewaard tot dat de jaarafrekening is gemaakt van het kampeerjaar.
Ledenlijsten
Om met de groep te kunnen kamperen worden er ook ledenlijsten gevraagd. Deze lijsten worden bij
aankomst op het kampterrein door de groepen aangeleverd. Er wordt gevraagd naar naam, adres en
telefoonnummer. De lijsten worden door de kampstaf tijdens de kampeerweek van de groep
bewaard op het kampeerterrein. Na de kampeerweek worden de lijsten vernietigd. De lijst wordt
gebruikt voor Calamiteiten conform aan de regels van Gemeente Valkenswaard.
Foto’s, film en geluidopnames
Bij de activiteiten kunnen foto’s, film, of geluidsopnames worden gemaakt. Deze materialen worden
eventueel gebruikt voor website en facebook en WhatsApp of een presentatie. De personen die in
beeld komen zullen (mondelinge) toestemming moeten geven voor het maken van opnames. De
persoon kan altijd bezwaar maken en dan wordt de foto, film of geluidopname verwijderd.
Dropbox
Het scouting labelterrein de Malpiesche Bergen maakt gebruik van Dropbox. Het beheerteam heeft
de rechten om de bestanden te wijzigen. Het beheerteam heeft tevens het recht om de toegang tot
Dropbox te verlenen. Het kampstafteam heeft het recht om de gegevens alleen te lezen. Er wordt
gebruik gemaakt van Dropbox om de gegevens te kunnen inzien om het kamperen met groepen
mogelijk te maken.
De kampstaf
Ontvangt, informeert en begeleidt kampeerders tijdens het hoogseizoen. De kampstaf zal zorgvuldig
met de gegevens die ze op het kampterrein aanwezig zijn omgaan. De ledenlijsten worden niet aan
andere groepen uitgereikt.
Data lek
Een eventuele data lek zal het beheers team en de kampstaf onmiddellijk in kennis worden gesteld.
Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur in kennis gesteld. Indien blijkt dat alleen gegevens zijn
gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van de rechten van betrokkenen, dan zal de
Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. 9 artikel 33.1 van het AVG

Functionaris gegevens bescherming
Het Scouting Label de Malpiesche Bergen is vrijgesteld van genoemde functionaris.
Dit document heet Privacy Reglement Scouting Labelterrein de Malpiesche Bergen en is vastgesteld
op vergadering tijdens het Hemelvaartweekend 2018.

