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 Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust 

Privacy beleid  
 

Datum: 09-01-2021 versie 5 

Publiek: bezoekers Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust 

 

Uitgangspunt – privacy statement Scouting Nederland 

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om contact te hebben met onze bezoekers. 

De gegevens van leden worden opgenomen in ons administratiesysteem. Als bezoeker heb je zelf 

altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te 

schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy. 

De nieuwe wetgeving inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingang op 18 mei 

2018) vraagt dat elke organisatie kritisch kijkt naar welke persoonsgegevens er binnen de organisatie 

verzameld, verwerkt en vernietigd worden. 

 

Werkwijze privacyreglement  

Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust 
 

Werkwijze van gegevensverzameling  

 persoonsgegevens 

o Voor kamperen op Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust wordt via de volgende 

formulieren, Labelterrein Buitenlust aanvraag, Reserveringformulier, 

Huurovereenkomst Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust en Aanwezigheidslijst 

Calamiteiten t.b.v. verhuur terrein gevraagd om persoonsgegevens. 

o Voor het behandelen, verwerken, bewaren en vernietigen van deze formulieren is 

Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust eindverantwoordelijk. 

o Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust geeft vooraf aan wie er tijdens het 

kamperen over deze gegevens waakt. 

o Na afloop van het kamperen worden deze gegevens óf teruggegeven aan de 

deelnemer/medewerker of vernietigd. 

G-mail Site Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust 

Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust maakt gebruik van G-mail Site (Google®) voor de volgende 

toepassingen: 

 E-mailverkeer voor boekingen en vragen via de domeinnaam: http://www.buitenlust.net  

en  

 De gebruikelijke apps zoals Drive®, Documents®, Calendar ® etc. 

Meer informatie over de privacyrichtlijnen van deze applicaties vind je op hun sites.  

 

Toegang tot de G-mail Site van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust hebben alleen leden 

 van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust. Dit betekent dat als iemand een e-mail ontvangt 

 van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust er verwacht mag worden dat dit afkomstig is van een 

medewerker van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust en deze ook als zodanig in SOL 

geregistreerd staat.  

http://www.scouting.nl/privacy
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Website Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust 

De website maakt gebruik van het HTML protocol. De website wordt technisch onderhouden door de 

webmaster van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust.  

 

Gegevensverstrekking 

Het uitgangspunt is dat er geen (bijzondere) persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan campings, postverwerkingsbedrijven, bedrijven die gepersonaliseerde gadgets 

maken enzovoorts. 

 

Het is mogelijk dat een derde partij om bepaalde gegevens vraagt om aan een wettelijke verplichting 

of voorschrift te voldoen. Hierbij kun je denken aan een namenlijst voor een nachtregister of een 

kampeerplaats. Deze gegevens kunnen alleen onder strikte voorwaarden worden verstrekt: 

 

 De beheerder van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust gaat na of er een wettelijke 

verplichting rust op deze derde partij om deze gegevens te moeten gebruiken cq te bezitten. 

 De beheerder van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust bepaalt of het reëel is dat er om 

deze gegevens gevraagd wordt (need to know vs. nice to know).  

 Bij enige twijfel vraagt de beheerder van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust advies aan 

het dagelijks bestuur van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust. 

 

Foto’s en sociale media 

Het is mogelijk dat er foto’s gemaakt worden. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor 

promotiedoeleinden op de website of via de kanalen van sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook® 

en Twitter® tenzij hier vooraf door de deelnemer of wettelijk vertegenwoordig bezwaar is 

aangetekend. 

Leden van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust welke foto’s maken tijdens een evenement 

moeten daar bewust en verantwoordelijk mee omgaan. Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust 

hanteert daarbij het beleid van Scouting Nederland over portret- en auteursrecht en de 

privacywetgeving.  

 

Datalekken 

Leden van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust welke toegang hebben (gehad) tot 

persoonsgegevens, zijn verplicht om hier zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan.  

Van hen wordt geëist dat ze: 

 Deze gegevens zorgvuldig afschermen en niet doorsturen. 

 Zodra er een vermoeden is dat data in verkeerde handen is gevallen (men spreekt dan van 

een data lek), moet men dit melden bij het dagelijks bestuur van Stichting Scouting 

Labelterrein Buitenlust. Deze nemen dan contact op met Scouting Nederland volgens de 

algemene richtlijn. 

o Een data lek kan heel groot zijn, bijvoorbeeld de beheerder heeft een export gekregen 

op een USB-stick van alle jeugdleden van een bezoekende groep en is deze 

kwijtgeraakt. 

o Een data lek kan ook minder groot zijn, je hebt bijvoorbeeld per ongeluk een adres 

van de leider van bezoekende groep naar een verkeerd e-mailadres gestuurd. 

o Neem in alle gevallen dus contact op met de beheerder van Stichting Scouting 

Labelterrein Buitenlust.  
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Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) 

In het kader van het beleid van Scouting Nederland stelt Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust 

zich op het standpunt dat alle verantwoordelijke van kamperende (Scouting) groepen / scholen in bezit 

dienen te zijn van een geldige V.O.G. Deze V.O.G. wordt geacht getoond te worden indien hierom 

gevraagd wordt door het dagelijks bestuur van Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust. Met het 

document zal zorgvuldig worden omgegaan conform de richtlijnen van dit privacy beleid. Indien geen  

V.O.G. getoond kan worden of ontbreekt zal gelijk worden gehandeld conform de richtlijnen V.O.G. 

Scouting. 

 


