SCOUTING MIGUEL PRO - PRIVACY VERKLARING (AVG WET)
Scouting Miguel Pro Venlo, gevestigd aan de Schaapsdijkweg 52, 5913GM Venlo, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacy
verklaring van Scouting Nederland. Zie: www.scouting.nl/privacy
Hieronder een korte samenvatting zoals wij binnen onze groep de gegevens verwerken.
Contactgegevens secretariaat:
Scouting Miguel Pro
info@scoutingmiguelpro.nl
www.scoutingmiguelpro.nl
Persoonlijke gegevens die wij verwerken
Scouting Miguel Pro verwerkt u persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
inschrijfformulier
-Voor en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer(s)
-E-mailadres(sen)
-Geslacht
-Geboortedatum

kampformulier*
-Voor en achternaam
-Telefoonnummer(s)
-E-mailadres(sen)
-Ziektekostenverzekering en nummer
-Medicijngebruik

*kampformulier wordt alleen ingevuld als u mee gaat op kamp.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Scouting Miguel Pro verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:
inschrijfformulier
-Voor inschrijving in SOL (de ledenadministratie van Scouting Nederland) als lid van onze
vereniging en van Scouting Nederland.
kampformulier
-Gegevens voor de stafleden.
-Voor inschrijving voor de reis- en bagageverzekering van Scouting Nederland.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Scouting Miguel Pro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijn voor de persoonsgegevens:
inschrijfformulier
-Tot uitschrijving in SOL door de gegevensbeheerder, maximaal tot 2 weken na de
afmelding.
kampformulier
-Tot het einde van het betreffende kamp.
Delen van persoonsgegevens met derden
Scouting Miguel Pro deelt uw gegevens met derden als dit noodzakelijk is.
Aan wie

Wat er gedeeld wordt

Scouting Nederland

gegevens inschrijfformulier

Scouting Nederland

gegevens in SOL

Scouting Regio Maasven

gegevens in SOL

Scouting Limburg

gegevens in SOL

Waarvoor worden deze
gegevens gedeeld?
inschrijving als lid van
Scouting Nederland in SOL
bij deelname kamp voor reis
en bagageverzekering
bij deelname aan
regioactiviteit
bij deelname aan activiteit
georganiseerd door Scouting
Limburg

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
-ieder lid kan in SOL zijn eigen gegevens inzien en indien nodig aanpassen.
-in SOL is een beveiliging voor inzage van de gegevens. Afhankelijk van de functie die iemand
heeft kan hij/zij gegevens inzien.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De gegevens van onze leden staan in SOL, de ledenadministratie van Scouting Nederland. De
verantwoording van de beveiliging hiervan ligt bij Scouting Nederland.
Updates verwerking persoonsgegevens
Dit document wordt gepubliceerd op onze website. Voor de meest actuele informatie over
de privacy verklaring zie onze website www.scoutingmiguelpro.nl/avg/privacywet

