Privacy bij scouting SeaLions Zeeverkenners.
Beste leden, ouders en verzorgers,
Waarschijnlijk hebben jullie er al van gehoord, de nieuwe privacy
wetgeving die in gaat op 25 mei 2018.
Ook hebben jullie ook al privacy verklaringen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen, webshops
of andere verenigingen.
Wat hebben we al gedaan.
Ook wij, Sealions, willen hier serieus mee omgaan.
Zo hebben wij ons inschrijfformulier aangepast en de procedure voor aanmelden.
Ook hebben we beleid gemaakt hierop, te vinden op www.SeaLions.nl. Dit als aanvulling op het
privacybeleid van Scouting Nederland, te vinden op www.scouting.nl/privacy.
We hebben hier aandacht voor gevraagd tijdens de afgelopen groepsraad. Tijdens de groepsraad is
er een presentatie gegeven om iedereen bewust te maken van de veranderingen en hoe hiermee om
te gaan. Ook tijdens de speltakoverleggen (overleg voor alle leidinggevende) wordt hier aandacht
voor gevraagd.
Wat verandert er voor jullie?
Belangrijk is dat jullie je bewust zijn van het feit dat de juiste gegevens van jullie en jullie kinderen in
SOL (het digitale systeem van scouting voor ledenadministratie) staan.
Jullie kunnen inloggen op SOL en je eigen gegevens aanpassen. Heb je problemen met inloggen of
dingen aan te passen, neem dan contact op met de leiding van je speltak.
Emails zullen, zeker als ze persoonlijke gegevens bevatten, via SOL verstuurd worden.
Zijn er gegevens die jullie niet zichtbaar willen maken dan zijn er in SOL mogelijkheden om dit aan te
geven of niet verplichte gegevens te verwijderen.
In het beleid is opgenomen hoe we om gaan met beeldmateriaal en social media. Voor nieuwe leden
vragen we expliciet toestemming om hiermee akkoord te gaan, voor bestaande leden doen we dit
niet, maar bieden uiteraard de mogelijkheid om toestemming in te trekken.
Hebben jullie nog vragen, dan kunnen jullie stellen via info@SeaLions.nl of natuurlijk de leiding
hierop aanspreken, zij zetten (in zoverre zij de vragen niet kunnen beantwoorden) door naar de juiste
persoon.
met hartelijke groet,
het bestuur van de SeaLions, Wijk bij Duurstede
25 mei 2018

