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Privacy beleid vereniging Vrienden van de Louis Wesselsgroep
(VRIVALO)
De vereniging VRIVALO verwerkt persoonsgegevens om de organisatie van de vereniging te
kunnen uitvoeren van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen
of hebben gehad. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant zijn.

Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via de secretaris. De aangeleverde gegevens worden in de
database op de computer van de secretaris bewaard.

Oud-Leden registratie
De registratie van de gegevens van oud-leden en donateurs van de Groep ScoutingAlblasserdam (v.h. de Louis Wesselsgroep en de MAKET-groep), verloopt via de secretaris. De
aangeleverde gegevens worden in de database op de computer van de secretaris bewaard.

Registratie gegevens verwerkingen
Elke verwerking van de persoonsgegevens wordt geregistreerd. Bij delen van gegevens met
derden wordt geregistreerd dat, wanneer, van wie, welke gegevens gedeeld zijn, met wie en
onder welke hierover gemaakte afspraken.

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen
Bij langer durende bijeenkomsten is het belangrijk dat de activiteit leiding beschikt over
bepaalde informatie over gezondheid van de deelnemers. Denk hierbij aan voedselallergieën of
medicijngebruik. Hiervoor worden per activiteit schriftelijk gegevens verzameld en zorgvuldig
bewaard en niet digitaal geregistreerd. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor het betreffende
leidingteam. De formulieren worden direct na afloop van de activiteit vernietigd.

Relevante gezondheidsinformatie korte bijeenkomsten
Medische informatie en informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie, zoals allergieën
of medicijngebruik, eventueel benodigd tijdens kortdurende bijeenkomsten, mag de vereniging
VRIVALO niet registreren.

Registratie activiteiten / evenementen
Inschrijving voor activiteiten en kampen wordt gedaan via e-mails. Deelnemerslijsten worden
door de activiteit leiding beheerd en opgemaakt en worden (bij toestemming) ter stimulering
kenbaar gemaakt aan de nog twijfelende inschrijvers.
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Financiële gegevens
Om financiële administratie te kunnen voeren, worden uit het gegevensbestand
betaalverzoeken verstuurd en geregistreerd en worden betaling verwerkt tot een
betaalgeschiedenis. Late betalers krijgen een herhaald betaalverzoek en/of worden telefonisch
benaderd. Dit overzicht kan door het bestuur besproken worden. De penningmeester heeft
inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten
De secretaris beschikt over de persoonsgegevens lijsten en kan op verzoek aan bepaalde
groepen, of individuen een vraag of mededeling of nieuwsbrief sturen.

Online media
De vereniging VRIVALO maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante
persoonsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven emailadres bij registratie. Er is mogelijkheid aan te geven dat deze mailings niet meer gewenst
zijn.

Beeldmateriaal
De vereniging VRIVALO maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de
promotie van VRIVALO en als herinnering. Bij bijeenkomsten zal expliciet toestemming
gevraagd worden voor het maken van beeldmateriaal van de betreffende deelnemer.
Toestemming is altijd in te trekken.

Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het
‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na melding van
een datalek heeft VRIVALO een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden
geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in
gegevens (SAR) reageert de vereniging VRIVALO binnen één maand op dit
verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat
(secr@vrivalo.nl). De afhandeling van inzageverzoek zal tegen vergoeding afgehandeld worden.
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