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Privacy statement  
  

1 Wat zijn persoonsgegevens 
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres of je leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Dit 

is bij voorbeeld zo bij  je adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook bij je voornaam samen met je 

geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 

omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

 

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw 

persoonsgegevens door of namens Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen. 

2 Contactgegevens Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen 
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen, gevestigd aan Jan Vermeerstraat 22 te Zutphen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
Ons mailadres is nautilus.secretaris@gmail.com. 
 
Ons postadres is: 

- Jan Vermeerstraat 22 
- 7204 CM Zutphen 

3 Persoonsgegevens die wij verwerken  
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze 
vereniging. Daarnaast verwerken wij gegevens van de ouders/wettelijke vertegenwoordiger van leden 
jonger dan 16 jaar en van vrijwilligers. Wij verwerken de gegevens die door jou aan ons zijn verstrekt. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam  
- Geboortedatum  
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer  
- E-mailadres  
- IP-adres 
- Beeldmateriaal van opkomsten en kampen 

4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van jou:  

- Gegevens van jeugdleden jonger dan 16 jaar: 
o de gegevens zoals genoemd onder 3; 

- Gezondheidsgegevens: 
o informatie over allergieën of andere aandachtspunten van jeugdleden jonger dan 16 jaar, 

voor zover van belang voor reguliere opkomsten of bij kampen. 
- Verklaring omtrent gedrag van leiding en bestuursleden. 
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Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar.  
 
Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent 
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem 
dan contact met ons op via nautilus.secretaris@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.  

5 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken  

De Algemene verordening gegevensbescherming benoemt de grondslagen op basis waarvan 
persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen verwerkt jouw 
persoonsgegevens voor de hieronder vermelde grondslagen en doelen. 
 
Aangaan of uitvoeren van overeenkomst 

- Het voeren van een ledenbestand 
o Het aanmelden van nieuwe leden 
o Mutaties gegevens van leden 
o Het uitschrijven van leden 
o Het registreren bij Scouts Online 

- Het heffen van contributie: 
o Het verzenden van de contributienota 
o Het afhandelen van jouw betaling 

- Het informeren van leden (en ouders) over activiteiten 
- Je te kunnen bellen,  e-mailen of appen indien dit nodig is voor de (activiteiten) van de vereniging  

Een wettelijke verplichting 
- Het aanstellen van leiding of bestuursleden 

Vitale belangen van betrokkene 
- Het ondernemen van actie bij ongevallen 

Gerechtvaardigd belang 
- Het registreren van EHBO certificering van de leiding. 

Toestemming 
- Het beheer van de website (beeldmateriaal). 

6 Geautomatiseerde besluitvorming  
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
tussen zit.  

7 Gebruikte computerprogramma's of -systemen 
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

- Scouts Online 
o Registratie leden 

- Website 
o Informatie voor (potentiele) leden en ouders/vertegenwoordigers 

- Facebook 
o Delen informatie door leden en ouders over opkomsten en kampen 

- Office applicaties 
o Voeren van ledenbestand 
o Voeren financiële administratie 
o Correspondentie 
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o Notulen van vergaderingen (bestuur & ledenvergadering) 
- Google Drive 

o Opslag en deling van informatie door bestuur en leiding 

8 Bewaartermijn persoonsgegevens 
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen: 

- Geen maximale bewaartermijn 
o Beeldmateriaal 

- Eén jaar na einde rol als leiding of bestuurslid 
o Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
o Registratie EHBO certificaten van leiding 

- Eén jaar na einde lidmaatschap 
o Overige gegevens 

9 Delen van persoonsgegevens met derden  
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (het lidmaatschap), om te voldoen aan een 
eventuele wettelijke verplichting of om vitale belangen van de betrokkene te behartigen. 
 
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen verstrekt persoonsgegevens van leden aan Scouting 
Nederland. Dit doen wij aangezien wij omdat wij aangesloten zijn bij Scouting Nederland. Je kan lezen 
waarom Scouting Nederland jouw gegevens verwerkt en hoe zij hier mee omgaan in het privacy 
statement van Scouting Nederland dat op hun website is gepubliceerd.  
 
Hoewel wij veel zorg besteden aan de veiligheid van leden en leiding tijdens opkomsten en kampen 
bestaat er de kans dat er een ongeval plaatsvindt waarvoor het nodig is om een arts in te schakelen. In 
dit geval delen wij de beschikbare informatie over allergieën of andere aandachtspunten die wij voor dit 
doeleinde van jou als lid, of als ouder/wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen met de betrokken 
arts. Hierover wordt jij als lid of als ouder/wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd. 

10 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar 
website.  

11 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je 
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen en 
heb je het recht op 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.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 
sturen naar nautilus.secretaris@gmail.com.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

https://www.scouting.nl/privacy?highlight=WyJwcml2YWN5Iiwic3RhdGVtZW50IiwicHJpdmFjeSBzdGF0ZW1lbnQiXQ==
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We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  
 
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons 

12 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Vereniging Waterscouting Nautilus Zutphen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom 
nemen wij 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 met ons via 
nautilus.secretaris@gmail.com.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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