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Binnen Scouts Online worden persoonsgegevens opgeslagen. Deze worden door Scouting Nederland 

in de app gekoppeld. 

Het afschermen van persoonsgegevens kan binnen de Scoutingapp op verschillende manieren 

worden ingesteld. Vraag aan de appbeheerder van jouw Scoutinggroep over de exacte implementatie 

bij jouw omgeving. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hier kun je lezen, hoe we 

hiermee omgaan. 

Bij vragen of opmerkingen, kijk op www.scouting.nl  

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met 

jou. Denk aan je naam, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres. In de Scoutingapp wordt 

alleen gebruik gemaakt van de naam en het e-mailadres.  

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens bewaard? 

Persoonsgegevens worden bewaard om alleen leden van het betreffende Scoutingonderdeel uit te 

nodigen voor het afgesloten groepsgedeelte van de Scoutingapp. Het doel van de Scoutingapp is 

informatieverstrekking. Hiermee kunnen Scoutinggroepen, -regio’s, evenementen of Scouting 

Nederland leden gericht van informatie voorzien, die te maken heeft met de groep of speltak waar ze 

lid van zijn (of het evenement waarvoor een lid zich heeft ingeschreven).  

 

In de Scoutingapp worden alleen de voor- en achternaam van gebruikers gedeeld met andere leden 

uit dezelfde groepen(speltakken / onderdelen). In de standaardtemplate die een Scoutinggroep van 

Scouting Nederland tot haar beschikking krijgt, zijn alle andere gegevens standaard verborgen en dit 

is niet te overschrijven door een gebruiker.  

 

De persoonsgegevens worden gebruikt om leden zich te kunnen laten aan- en afmelden voor 

opkomsten en evenementen. 

 

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen en waar komen ze vandaan? 

Minimaal wordt het e-mailadres en de voor- en achternaam opgeslagen om een gebruiker toegang te 

verlenen tot de omgeving. De Scoutingapp bestaat uit twee onderdelen: een algemeen gedeelte van 

Scouting Nederland en een groepsgedeelte.  

 

Het algemene gedeelte wordt onder andere gebruikt voor het delen van Scoutingnieuws, een 

evenementenkalender en andere updates. Dit gedeelte is niet gekoppeld aan Scouts Online en 

iedereen kan hier voor met het aanmaken van een account lid van worden. Hiervoor is het 

noodzakelijk om je voor- en achternaam en e-mailadres in te vullen. Optioneel kunnen hier 

adresgegevens, een geboortedatum, geslacht, telefoonnummers en meer informatie in het profiel 

worden ingevuld. 

 

Het groepsgedeelte van de Scoutingapp is gekoppeld aan Scouts Online. Zo is de informatie die hierin 

gedeeld wordt alleen door leden van de betreffende groep, regio of het evenement te bekijken. Uit 

Scouts Online worden de voor- en achternaam, e-mailadres en functie van een lid geïmporteerd. Zo 
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kan de app zien of iemand een welp of een bever is bijvoorbeeld. Wijzigingen aan deze gegevens in 

het groepsgedeelte kunnen alleen via Scouts Online worden doorgevoerd. 

 

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld? 

Behalve de voor- en achternaam van een gebruiker worden alle gegevens in de app afgeschermd. 

Een beheerder van de app kan daarnaast het lidnummer van een lid zien en het aan de app 

gekoppelde mailadres. Persoonsgegevens (de voor- en achternaam) worden uitsluitend gedeeld met 

leden binnen een speltak van de besloten Scoutinggroep. 

 

Wie kan de persoonsgegevens muteren? 

Persoonsgegevens kunnen alleen aangepast worden via Scouts Online. 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 

De gegevens worden uiterlijk bewaard tot Scouting Nederland besluit te stoppen met de App en 

verwijderd wordt. Tot die tijd kan een gebruiker of appbeheerder de persoonsgegevens verwijderen. 

Alles wat je verwijdert, ook je account, zal volledig en permanent uit de database van de Scoutingapp 

verwijderd worden en kan niet hersteld worden.  

 

Worden mijn persoonsgegevens automatisch verwijderd als ik verhuis? 

Op het moment dat je vertrekt bij een Scoutinggroep, zal ook je lidmaatschap van deze groep en 

daarmee de toegang tot het besloten gedeelte van de Scoutinggroep binnen de App worden 

beëindigd. Je persoonsgegevens en alle bijbehorende gegevens, worden op dat moment automatisch 

uit het systeem van de Scoutingapp verwijderd. 

 

Klik hier voor de privacyverklaring en de gebruikersvoorwaarden van de Scoutingapp van Scouting 

Nederland. 

https://www.scouting.nl/scoutingapp

