Juridische zaken / team communicatie

Beleidsafspraken verstrekken persoonsgegevens
aan Scoutingorganisaties en -activiteiten

Regelmatig ontvangt Scouting Nederland of één van de onderliggende organisaties de vraag
om persoonsgegevens in de vorm van adressen of e-mailadressen van leden. Naast strenge
privacywetgeving, gelden onderstaande beleidsafspraken rondom het verstrekken van
gegevens. De afspraken staan per niveau beschreven.
Algemeen
 Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen van leden van Scouting
Nederland aan een niet bij Scouting Nederland aangesloten of door Scouting Nederland
gecontracteerde organisatie cq. externe organisatie (zowel commercieel als non-profit) is in geen
enkel geval toegestaan.
 Scouting Nederland biedt externe organisaties de mogelijkheid te adverteren in diverse
communicatie-uitingen. Verwijs hiervoor door naar: communicatie@scouting.nl. Voor non-profitorganisaties wordt door team communicatie Scouting Nederland per geval bekeken of er een
podium geboden kan worden in een van de bestaande communicatie-uitingen.
 Indien bij een regio of steunpunt het verzoek binnenkomt voor het verspreiden van informatie van
een externe organisatie, via de regio of steunpunt, kan dit binnen de bestaande communicatiemiddelen van het steunpunt of de regio tot uitvoer worden gebracht. Per geval ter beoordeling van
de regio of het steunpunt. Het verstrekken van gegevens is daarbij nooit toegestaan en verder
gelden de afspraken genoemd onder de ad. die betrekking heeft op het organisatie-onderdeel
hieronder. Bij twijfel neem contact op met team communicatie Scouting Nederland.
Landelijke ledenactiviteiten
 Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen van leden aan een
landelijke ledenactiviteit is niet toegestaan door de landelijke organisatie en alle onderliggende
organisatie-onderdelen.
 Het versturen van een mailing per post is mogelijk naar geselecteerde doelgroepen in overleg met
team communicatie van Scouting Nederland.
 Het versturen van een mailing per e-mail is conform het bulkmailprotocol van Scouting Nederland
naar geselecteerde doelgroepen toegestaan, via het nieuwsbrievensysteem van Scouting
Nederland http://nieuwsbrieven.scouting.nl, in afstemming met de aan de landelijke ledenactiviteit
gekoppelde communicatieadviseur van Scouting Nederland. Bij voorkeur wordt de informatie
echter gebundeld en digitaal aangeboden via:
o publicatie in @-scout (dat gaat naar alle 35.000 kaderleden op alle niveau’s), gekoppeld
aan nieuwsbericht op de website www.scouting.nl
o opname in de evenementenagenda van Scouting Nederland op de website
www.scouting.nl/evenementen
o publiciteit via de social media kanalen van Scouting Nederland
 De landelijke ledenactiviteit kan en mag gegevens van de voor de ledenactiviteit ingeschreven
leden gebruiken, mits:
o In de deelnemers- en medewerkersvoorwaarden staat beschreven dat de gegevens
uitsluitend gebruikt worden voor het evenement
o Er een OPT-IN is voor het gebruik van telefoonnummer en e-mailadres op het
inschrijfformulier, waarbij e-mailadres een uitzondering mag zijn voor het verstrekken van
essentiële informatie (zoals e-tickets, deelnemersinformatie) voor het evenement. Een
OPT-OUT mogelijkheid is altijd verplicht.
o De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het evenement waarvoor is aangemeld.
Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor promotie van de activiteit in het jaar
daarop, tenzij per aparte OPT-IN is aangegeven dat de inschrijver deze informatie in het
daarop volgende jaar wil ontvangen. Een OPT-OUT is altijd verplicht.
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Boven-regionaal (o.a. Fundays / Duinenmars / iScout / Hike & Seek)
 Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen aan een boven-regionale
activiteit is niet toegestaan door de landelijke organisatie en alle onderliggende organisatieonderdelen (ook regio / steunpunt).
 Het versturen van een mailing direct vanuit de activiteit per post is alleen mogelijk naar
groepssecretariaten (dit betreft openbare adresgegevens website Scouting.nl / SOL / Kamer van
Koophandel) Deze gegevens kunnen worden verstrekt door team communicatie van Scouting
Nederland.
 Het versturen van een mailing per e-mail is conform het bulkmailprotocol van Scouting Nederland
niet toegestaan, Scouting biedt per e-mail en online activiteiten de volgende alternatieven:
o publicatie in @-scout (dat gaat naar alle 35.000 kaderleden op alle niveau’s), gekoppeld
aan nieuwsbericht op de website www.scouting.nl
o opname in de evenementenagenda van Scouting Nederland op de website
www.scouting.nl/evenementen
o publiciteit via de social media kanalen van Scouting Nederland
 De bovenregionale activiteit kan en mag gegevens van de voor de ledenactiviteit ingeschreven
leden gebruiken, mits:
o In de deelnemers- en medewerkersvoorwaarden staat beschreven dat de gegevens
uitsluitend gebruikt worden voor het evenement
o Er een OPT-IN is voor het gebruik van telefoonnummer en e-mailadres op het
inschrijfformulier, waarbij e-mailadres een uitzondering mag zijn voor het verstrekken van
essentiële informatie (zoals e-tickets, deelnemersinformatie) voor het evenement. Een
OPT-OUT mogelijkheid is altijd verplicht.
o De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het evenement waarvoor is aangemeld.
Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor promotie van de activiteit in het jaar
daarop, tenzij per aparte OPT-IN is aangegeven dat de inschrijver deze informatie in het
daarop volgende jaar wil ontvangen. Een OPT-OUT is altijd verplicht.
Regionale activiteit of activiteit binnen gebied Steunpunt
 Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen aan een regionale
activiteit is niet toegestaan door de landelijke organisatie en alle onderliggende organisatieonderdelen (óók regio / steunpunt).
 Het versturen van een mailing direct vanuit de activiteit per post of per e-mail is alleen mogelijk
naar groepssecretariaten (dit betreft openbare adresgegevens website Scouting.nl / SOL / Kamer
van Koophandel). Deze gegevens kunnen worden verstrekt door de regio of het steunpunt of team
communicatie van Scouting Nederland.
 Het versturen van een mailing per post of per e-mail is ook mogelijk naar geselecteerde
doelgroepen aangesloten bij de regio of het steunpunt, mits de mailing verstuurd is uit naam en
verantwoordelijkheid van de regio of steunpunt (postafzender is regio/steunpunt, e-mailafzender is
regio/steunpunt). Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een bestaande mailing, zoals opname in
de e-mailnieuwsbrief van de regio. De persoonsgegevens worden hierbij niet aan de activiteit
verstrekt door de regio/steunpunt.
 Het versturen van een mailing per post of per e-mail buiten het gebied van de regio of het
steunpunt is niet mogelijk, ook niet als het een regio-overstijgende activiteit betreft. Scouting biedt
per e-mail en online activiteiten de volgende alternatieven:
o publicatie in @-scout (dat gaat naar alle 35.000 kaderleden op alle niveau’s), gekoppeld
aan nieuwsbericht op de website www.scouting.nl
o opname in de evenementenagenda van Scouting Nederland op de website
www.scouting.nl/evenementen
o publiciteit via de social media kanalen van Scouting Nederland
 De regionale-/steunpuntactiviteit kan en mag gegevens van de voor de ledenactiviteit
ingeschreven leden gebruiken, mits:
o In de deelnemers- en medewerkersvoorwaarden staat beschreven dat de gegevens
uitsluitend gebruikt worden voor het evenement
o Er een OPT-IN is voor het gebruik van telefoonnummer en e-mailadres op het
inschrijfformulier, waarbij e-mailadres een uitzondering mag zijn voor het verstrekken van
essentiële informatie (zoals e-tickets, deelnemersinformatie) voor het evenement. Een
OPT-OUT mogelijkheid is altijd verplicht.

Beleidsafspraken verstrekken adresgegevens aan onderliggende organisaties – dec. 2013

2

o

De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het evenement waarvoor is aangemeld.
Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor promotie van de activiteit in het jaar
daarop, tenzij per aparte OPT-IN is aangegeven dat de inschrijver deze informatie in het
daarop volgende jaar wil ontvangen. Een OPT-OUT is altijd verplicht.

Groepsactiviteit voor groepen binnen of buiten de regio
 Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen aan een groep is niet
toegestaan door de landelijke organisatie en alle onderliggende organisatie-onderdelen (óók
groep / regio / steunpunt). Dit geldt voor gegevens van zowel de betreffende groep als andere
groepen.
 Het versturen van een mailing direct vanuit de activiteit per post of per e-mail is alleen mogelijk
naar groepssecretariaten (dit betreft openbare adresgegevens website Scouting.nl / SOL / Kamer
van Koophandel). Deze gegevens kunnen worden verstrekt door de regio of het steunpunt.
 Het versturen van een mailing per post of per e-mail is ook mogelijk naar geselecteerde
doelgroepen aangesloten bij dezelfde regio of het steunpunt als de zendende groep, mits de
mailing verstuurd is uit naam en verantwoordelijkheid van de regio of steunpunt (postafzender is
regio/steunpunt, e-mailafzender is regio/steunpunt). Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een
bestaande mailing, zoals opname in de e-mailnieuwsbrief van de regio. De persoonsgegevens
worden hierbij niet aan de activiteit verstrekt door de regio/steunpunt.
 Het versturen van een mailing per post of per e-mail buiten het gebied van de regio of het
steunpunt is niet mogelijk, ook niet als het een groeps-of regio-overstijgende activiteit betreft.
Scouting biedt per e-mail en online activiteiten de volgende alternatieven:
o publicatie in @-scout (dat gaat naar alle 35.000 kaderleden op alle niveau’s), gekoppeld
aan nieuwsbericht op de website www.scouting.nl
o opname in de evenementenagenda van Scouting Nederland op de website
www.scouting.nl/evenementen
o publiciteit via de social media kanalen van Scouting Nederland
 De groepsactiviteit kan en mag gegevens van de voor de ledenactiviteit ingeschreven leden
gebruiken, mits:
o In de deelnemers- en medewerkersvoorwaarden staat beschreven dat de gegevens
uitsluitend gebruikt worden voor het evenement
o Er een OPT-IN is voor het gebruik van telefoonnummer en e-mailadres op het
inschrijfformulier, waarbij e-mailadres een uitzondering mag zijn voor het verstrekken van
essentiële informatie (zoals e-tickets, deelnemersinformatie) voor het evenement. Een
OPT-OUT mogelijkheid is altijd verplicht.
o De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het evenement waarvoor is aangemeld.
Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor promotie van de activiteit in het jaar
daarop, tenzij per aparte OPT-IN is aangegeven dat de inschrijver deze informatie in het
daarop volgende jaar wil ontvangen. Een OPT-OUT is altijd verplicht.
Groepsactiviteit voor eigen groep
 Mits het een groepsactiviteit voor alleen de eigen leden betreft, kan de groep gebruik maken van
de eigen communicatiemiddelen en de gegevens van hun leden. Let wel, een OPT-OUT
mogelijkheid is altijd verplicht.

Bij vragen of twijfel: communicatie@scouting.nl / 033-4960911

Beleidsafspraken verstrekken adresgegevens aan onderliggende organisaties – dec. 2013

3

