Privacy policy
Dit is de privacy policy van Vereniging Scouting The Challenge, Stichting The Challenge en Stichting de
Rendierhoeve, gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel
onder nummer 17230297, 41095694 en 41095161. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens
wij verwerken wanneer je je inschrijft en wanneer je de websites bezoekt, en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt.
In deze privacy policy wordt ook bedoeld:
Vereniging scouting The Challenge, beheerstichting The Challenge en Stichting De Rendierhoeve
(www.kampeerbosderendierhoeve.nl )
Gebruik van persoonsgegevens
1. wanneer je scoutingthechallenge.nl of www.kampeerbosderendierhoeve.nl bezoekt vragen wij
(mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
2. Een aankoop doet of een dienst afneemt. (nog niet van toepassing)
3. Je je opgeeft voor een nieuwsbrief. (nog niet van toepassing)
4. Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel
van:
5. Ip-registraties voor zover door de provider is ingesteld. Voor maximaal 1 jaar.
6. wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens in scouting online (sol):
• Naam;
• Adres, pc en plaats;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Leeftijd;
• Geslacht;
• Bankrekeningnummer;
• Contactgegevens ouder/voogd1;
• Contactgegevens ouder/voogd2;
• Gegevens over afspraken;
• Bijzonderheden, medicatie.
7. Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
• De aankoop uit te voeren, de dienst te leveren;
• Nieuwsbrieven en facturen/herinneringen te verzenden;
• Contact met jou en/of ouders/verzorgers op te nemen of te onderhouden.
• Gegevens van actieve leden zijn zichtbaar voor de betreffende speltakleiding, penningmeester,
voorzitter en gegevensbeheerder.
8. Eigen lijsten:
• Het gebruik van eigen ledenlijsten door stafleden zal tot een minimum beperkt worden. Te denken
valt aan een lijst van actuele actieve leden per speltak met telefoonnummers en e-mail adressen
van ouders/verzorgers ten behoeve van de communicatie.
9. Gebruik van foto’s op de website.
• Leden kunnen bij inschrijving aangeven of er bezwaar is tegen foto’s op de website.
• Toestemming voor foto’s moet elk jaar door het lid of ouders/voogd (onder de 16 jaar) vernieuwd
worden.
• Foto’s op de website zullen zo veel mogelijk sfeer foto’s zijn.
Gebruik van cookies en bezoekersregistratie
10. Wij maken op www.scoutingthechallenge.nl en www.kampeerbosderendierhoeve.nl geen gebruik van
ip-registratie anders dan door de provider ingesteld. Voor meer informatie over het gebruik van ipregistratie door ons en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan
verwijzen wij je naar de cookie-manager (info@scoutingthechallenge.nl).
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11. Wanneer in het kader van de registratie van IP-adressen informatie wordt geplaatst of uitgelezen en
dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek
door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en word je toestemming gevraagd, zie
daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder
cookies etc. Niet goed functioneren.
Informatie, wijziging en bezwaar
12. je kunt contact opnemen via info@scoutingthechallenge.nl of info@kampeerbosderendierhoeve.nl
voor:
• Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
• Vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
• Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
• Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
• Beveiliging van je gegevens
13. Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en
ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
14. Wij hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd:
• Data minimalisatie;
• Encryptie/versleuteling;
• Beveiliging van verbindingen.
• De originele inschrijfformulieren worden bewaard bij de gegevensbeheerder.
• De inschrijfformulieren voor kampen worden bewaard bij de speltakleider en na het betreffende
kamp vernietigd.
• Uitgeschreven leden zijn niet meer zichtbaar in het administratiesysteem sol.
Derden
15. Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden:
• Scouting.nl. (sol)
• Elk lid krijgt bij aanmelding een mail met de inloggevens voor sol en kan direct controleren welke
gegevens over hem/haar zijn ingevoerd.
16. Deze derde gebruikt de gegevens voor verwerken van inschrijfformulieren en betalingen. Scouting
Nederland heeft hiervoor een eigen privacy policy. Deze is te vinden op www.scouting.nl/privacy en
op onze website.
Melding autoriteit persoonsgegevens
17. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze
beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen
voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de autoriteit persoonsgegevens hiervan op de
hoogte gesteld.
18. Melding aan betrokkene
• Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld.
Wijzigingen privacy policy
19. Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd.
Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.
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