
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring ZV de Batavieren 

ZV de Batavieren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw 

kinderen. In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan 

met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig 

om met persoonsgegevens. ZV de Batavieren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat 

wij in ieder geval: 

 Uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) verwerken in overeenstemming met het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
privacyverklaring. 

 De verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) beperken tot uitsluitend die 
gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens en die van uw kind(eren). 

 Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) gewaarborgd is.  

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren), u hier 
op willen wijzen en deze zullen respecteren.  

ZV de Batavieren is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw 

kind(eren). Indien u na het lezen van onze privacyverklaring of in algemenere zin vragen hierover hebt 

of contact met ons wilt opnemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  

ZV de Batavieren   

info@batavieren.com 

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren) worden door de ZV de Batavieren gebruikt ten 

behoeve van de volgende doeleinden:  

- Het organiseren van opkomst zaterdag, kampen en andere Batavieren-bijeenkomsten; 
- Het onderhouden van contacten met ouders, verzorgers, voogden van kinderen, donateurs, 

vrijwilligers, leden en bestuursleden, regio ZON, Scouting Nederland en oud Batavieren; 
- Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en e-mails met informatie over de ZV de 

Batavieren; 
- Het organiseren van de verhuur van de blokhut en het schip; 
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- Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;  
- Het incasseren van de gelden;  
- Het sturen van facturen en jaaropgaven;  
- Het aanvragen van subsidie;  
- Het behandelen van geschillen;  
- Het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
- De uitvoering of toepassing van een andere wet;  
- Wettelijk verplichte interactie met de overheid (belastingdienst; gemeente Nijmegen).  

Onze grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens 
Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, 

activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden 

opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen 

gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe met je 

gegevens wordt omgegaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy . 

Voor het veilig organiseren van activiteiten en het altijd ter beschikking hebben over actuele gegevens 

van leden (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) maken wij gebruik van diensten van Dropbox. Per 

speltak zijn de gezondheidsformulieren van leden opgeslagen in Dropbox en alleen toegankelijk voor de 

gegevensbeheerder van de betreffende speltak. De gezondheidsformulieren worden jaarlijks 

verwijderd of geactualiseerd. Afhankelijk of uw kind nog lid is van de betreffende speltak. De toegang 

tot Dropbox is beveiligd met een unieke inlogcode. 

 

Voor aanvraagformulieren en mailfunctionaliteiten maken wij gebruik van een web host. De 

bewerkersovereenkomst voor deze host kunt u hier vinden.  

Voor het informeren van onze leden en hun verzorgers en ten behoeve van promotie maken wij 

gebruik van Social Media als Facebook, WhatsApp, YouTube en Instagram.  

Bij de lidmaatschapsregistratie wordt u expliciet om toestemming gevraagd voor de hierna te noemen 

categorieën. Toestemming kan elk moment worden ingetrokken via info@batavieren.com. 

 Gebruik van beeldmateriaal t.b.v. promotie: 

 op de openbare website van de Vereniging,  

 in de Batavaria: Katern in het Scouting Magazine dat alleen onder leden van ZV de 

Batavieren verspreid wordt,  

 Social Media accounts van de vereniging namelijk Facebook, YouTube, Instagram 

 Deelname aan WhatsApp groep per speltak. 

 Het gebruiken van uw NAW gegevens t.b.v. emailnieuwsbrief en uitnodigingen. 

Voor de hierboven beschreven doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 

vragen:  

- Naam, adres, woonplaats, telefoon, email van u en/of uw kind(eren) 
- IBAN-nummer 
- geboortedatum  
- informatie over allergieën, ziektes, diagnoses, medicijngebruik, dieetwensen en eetgewoonten van 

uw kind 
- pedagogisch relevante informatie over uw kind(eren) zoals behaalde zwemdiploma’s 
- gegevens ziektekostenverzekering / (huis-) arts, (naam, polisnummer) 
 
 

http://www.scouting.nl/privacy
https://www.pcextreme.nl/policies/terms-conditions
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Van vrijwilligers wordt de volgende informatie bewaard: 
- VOG verklaring op grond van wettelijke verplichtingen. 
 
Voor de verhuur van de blokhut en/of het schip worden de volgende gegevens bewaard: 
- Naam, adres, woonplaats, telefoon, email  

Verstrekking aan derden  
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Wij als ZV de Batavieren geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. Of een arts in het geval van noodzakelijke medische hulp. In een 

dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor 

geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Minderjarigen  

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk 

vertegenwoordiger.  

Bewaartermijn  
ZV de Batavieren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Fotomateriaal bestemd voor historische doeleinden wordt zonder vaste eindperiode bewaard in een 

(foto)archief. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van 

u en uw kind(eren) te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende 

maatregelen genomen: 

- Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met Scouting Nederland die persoonsgegevens 

voor ons verwerkt; Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy. 

- De verwerkersovereenkomst van Dropbox vindt u hier Dropbox privacy 

- De verwerkersovereenkomst de webhost vindt u hier algemene voorwaarden en privacy policy. 

- Wij hebben procedures ontwikkeld voor en afspraken gemaakt met onze vrijwilligers over: 

 het bewaren en vernietigen van documenten met persoonsgegevens; 

 het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens;  

 het delen van data; 

 het omgaan met datalekken;  

 de wijze van communiceren van informatie met persoonsgegevens; 

 het veilig werken in een digitale omgeving. 

http://www.scouting.nl/privacy
https://www.dropbox.com/privacy
https://www.pcextreme.nl/policies/terms-conditions
https://www.pcextreme.nl/policies/privacy-policy


4 
 

 bovendien hebben wij een intern beveiligingsbeleid ontwikkeld en hebben wij    

beveiligingscodes op telefoons waar documenten met persoonsgegevens op staan. 

 het delen van uw naam, adres en telefoonnummer met leden van uw spelgroep via Scouts 

Online (SOL) 

Gebruik van beeldmateriaal en het geven van toestemming 
 Scouting ZV de Batavieren maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten 

behoeve van de promotie en als herinnering (historische doeleinden). Bij lidmaatschapsregistratie 

wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken en plaatsen van beeldmateriaal van uw 

zoon of dochter. Deze toestemming is altijd in te trekken. Wij zullen vanaf het moment dat wij uw 

verzoek tot verwijdering hebben ontvangen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen en indien 

mogelijk met terugwerkende kracht van 14 dagen, het beeldmateriaal verwijderen. 

 Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal ter ondersteuning 

van het (spel)programma, mits die beelden niet gepubliceerd worden (en alleen maar in het 

programma worden gebruikt) zonder vermelding van naam en/of adres. 

ZV de Batavieren is niet verantwoordelijk voor ouders en jeugdleden die beeldmateriaal maken en 

verspreiden. 

Rechten omtrent uw gegevens  
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens van u en uw kind(eren). 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren) 

(of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u indien gewenst het recht 

de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. 

Wij kunnen u logischerwijze vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk 

gedaan te worden via info@batavieren.nl.  

Datalekken 
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken 

verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft 

Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er 

met hun persoonsgegevens is gebeurd. 

Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren) 

door ZV de Batavieren, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen schriftelijk of per email 

via info@batavieren.com.  

Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in 

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan 

contact met ons op. 

mailto:info@batavieren.nl

