Privacybeleid van vereniging
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Inleiding
Scouting De Meridiaan hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens
van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Scouting
De Meridiaan dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Scouting De Meridiaan houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet
bescherming persoonsgegevens stelt.

Relatie tot privacybeleid van Scouting Nederland
In het privacybeleid van Scouting Nederland staat beschreven hoe Scouting Nederland
persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook
gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van
gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline
systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing op alle bij Scouting
Nederland aangesloten organisatieonderdelen.
Het privacybeleid van Scouting De Meridiaan omvat integraal het privacybeleid van Scouting
Nederland. Alleen daar waar aanvullingen nodig zijn i.v.m. lokale omstandigheden of
gebruiken zijn deze beschreven in het privacybeleid van Scouting De Meridiaan.

Data Privacy Officer (DPO)
Scouting Nederland adviseert om geen DPO op groepsniveau bij Scouting De Meridiaan aan
te stellen, omdat dat niet nodig is. Scouting Nederland bekijkt nog of een DPO op landelijk
niveau of voor verenigingen überhaupt nodig is.

Werkgroep Privacy
Voorlopig is de werkgroep Privacy binnen Scouting de Meridiaan het aanspreekpunt voor
vragen en is ze verantwoordelijk voor opstellen van het privacybeleid, het laten toetsen en
goedkeuren ervan en het toezicht houden op de uitvoering ervan. Toetsing gebeurt door de
juridische afdeling van Scouting Nederland. Het document is voorgelegd aan Scouting
Nederland ter toetsing d.d. 3 mei 2018. Reactie wordt in juni verwacht.
Goedkeuring voor het privacybeleid is gegeven door het verenigingsbestuur van Scouting
De Meridiaan d.d. 31 mei 2018.
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Wijzigingen
Datum

Omschrijving

2018-06-09

Gezondheidsformulieren worden gebruikt t/m de overvliegopkomst i.p.v. t/m het zomerkamp.
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Aanvullingen op landelijk privacybeleid
In dit hoofdstuk zijn alle aanvullingen op het privacybeleid van Scouting Nederland
beschreven. In de paragraaftitels wordt steeds verwezen naar paragrafen uit het
privacybeleid van Scouting Nederland, versie september 2016.

Systemen (paragraaf 1.3)
Scouting de Meridiaan verwerkt persoonsgegevens in de volgende aanvullende systemen:

Website
De website www.scoutingdemeridaan.nl is het informatie- en nieuwsportaal van Scouting De
Meridiaan. De website is niet gekoppeld aan SOL. De website verwerkt bijvoorbeeld
persoonsgegevens bij het plaatsen van beeldmateriaal zodra er personen herkenbaar op
voorkomen en bij het instellen van inlogaccounts voor kaderleden.

Webshop
De webshop heet voluit “Wereldbol Webshop van Scouting De Meridiaan” en is de online
winkel exclusief voor leden van Scouting De Meridiaan en hun ouders. De webshop is niet
gekoppeld aan SOL. De webshop verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens bij het
ontvangen van bestellingen.

G-Suite
G-Suite heet voluit “Google G Suite for Education” en is de cloud-omgeving van Scouting De
Meridiaan. We maken gebruik van de feature “Discussiegroepen” om mailinglists t.b.v. het
mailen van kaderleden te beheren. We maken gebruik van “Google Docs” t.b.v. het opslaan
en bewerken van documenten. Kaderleden van Scouting De Meridiaan kunnen een
persoonlijk @scoutingdemeridiaan.nl-mailadres gebruiken waarvan de instellingen en de
mailbox zich bij G-Suite bevindt.
G-Suite heeft een eigen privacyverklaring:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

Whatsapp-groepen
Speltakteams kunnen gebruik maken van een of meerdere Whatsapp-groepen voor direct
contact tussen kader, leden en/of ouders. In Whatsapp-groepen worden telefoonnummers
gebruikt. Daarnaast kan beeldmateriaal worden gedeeld die onder de privacywet valt, omdat
personen er herkenbaar op voorkomen.
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Overige social media
Speltakteams kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld een Facebookpagina. Daarbij kan
beeldmateriaal worden geplaatst die onder de privacywet valt, omdat personen er
herkenbaar op voorkomen.

Privacyverklaringen (paragraaf 1.4)
Scouting De Meridiaan verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant
communiceren. In twee privacyverklaringen wordt antwoord gegeven op de belangrijkste
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting De Meridiaan.

Privacyverklaring Scouting De Meridiaan
De privacyverklaring van Scouting De Meridiaan omvat integraal het privacy statement van
Scouting Nederland en zo is dat ook aangegeven in de verklaring. Een eigen
privacyverklaring van Scouting De Meridiaan biedt de mogelijkheid om aanvullingen in het
privacybeleid t.o.v. landelijk privacybeleid voor haar leden toe te lichten.
De privacyverklaring is te vinden op de website (https://www.scoutingdemeridiaan.nl/privacy)
en is als bijlage toegevoegd bij dit document. Akkoord gaan met de privacyverklaring is
onderdeel van het tekenen van alle formulieren binnen Scouting De Meridiaan en is ook als
zodanig vermeld op de formulieren.

Privacyverklaring Wereldbol Webshop
De webshop heeft een aanvullende privacyverklaring i.v.m. het verwerken van
persoonsgegevens bij bestellingen. De privacyverklaring van de Wereldbol Webshop omvat
integraal de privacyverklaring van Scouting De Meridiaan en zo is dat ook aangegeven in de
verklaring.
Deze privacyverklaring is te vinden in de webshop
(https://sdm.tenhove.com/shop/juridische-zaken/) en is als bijlage toegevoegd bij dit
document. Akkoord gaan met de privacyverklaring is onderdeel van de algemene
voorwaarden van de webshop, waarmee je expliciet akkoord moet zijn voor het kunnen
plaatsen van een bestelling.

Privacyverklaring stichting inzake verhuur
Ook stichting Scouting De Meridiaan heeft een eigen privacyverklaring omdat ze
persoonsgegevens verwerkt bij het verhuren van haar accommodatie. Deze verhuur en
bijhorende privacyverklaring valt buiten de scope van het privacybeleid van de vereniging.

Gezondheidsformulieren (paragrafen 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4)
Vanwege de afwijkende vervaltermijn en vanwege de strenge eisen aan de gegevens op het
gezondheidsformulier, maakt Scouting De Meridiaan nog maar gebruik van één basis
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gezondheidsformulier. Dat is gebaseerd op het gezondheidsformulier van Scouting
Nederland en aangevuld door Scouting De Meridiaan. Als speltakteams eigen aanvullingen
wensen, dan kunnen die wensen bij de werkgroep worden ingediend. (Speltakteams maken
dus geen eigen gezondheidsformulieren meer.)

Geheimhouding
De leiding zal erop toezien dat bij het laten updaten van een gezondheidsformulier geen
inhoud van andere gezondheidsformulieren zichtbaar wordt voor de invuller.

Vervaltermijn
Gezondheidsformulieren worden gebruikt voor de periode vanaf invullen t/m de
overvliegopkomst aan het einde van het lopende seizoen. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt
op het formulier en wordt mee akkoord gegaan d.m.v. het zetten van een vinkje.
Als ouders of leden deze afwijkende vervaltermijn te lang vinden, kan er ook voor elke
opkomst buiten het eigen terrein of kamp een nieuw gezondheidsformulier worden ingevuld.
Gezondheidsformulieren worden uiterlijk vernietigd op dag na de overvliegopkomst.
Vernietiging vindt dusdanig plaats dat niemand nog over de gegevens kan beschikken, bijv.
door verbranding, maar dus niet door afvoer via het oud papier. (We kiezen niet voor
‘teruggeven’ want dat is minder praktisch voor het kader en zorgt mogelijk voor minder
up-to-date gegevens.)

ID-bewijzen
Originelen
De eigenlijke ID-bewijzen worden nooit ingenomen of bewaard door kaderleden, maar
blijven altijd in bezit en onder verantwoordelijkheid van het lid.

Kopieën
Kopieën van ID-bewijzen worden alleen gevraagd voor kampen in het buitenland. Het BSN
moet door het jeugdlid/ouders van tevoren onleesbaar zijn gemaakt. Verder wordt
aangeraden dat het jeugdlid/ouders het woord ‘kopie’ over het ID-bewijs schrijven en de
datum en de gelegenheid erop vermelden. (Voor kampen in Nederland wordt dus geen
kopie van een ID-bewijs gevraagd, omdat dat daar geen geldige reden voor is.)
De kopieën van ID-bewijzen worden vernietigd bij terugkomst in Nederland.

Zorgpassen
Voor zorgpassen is het de voorkeur dat ook deze niet door kaderleden worden ingenomen
of bewaard, hoewel dit in principe niet verboden is. Zodra er een BSN zichtbaar op (de kopie
van) de zorgpas is vermeld, mag de zorgpas niet in handen komen van kaderleden.
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Beeldmateriaal
Via onze website, social media kanalen en in het clubgebouw houden we iedereen graag op
de hoogte van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en
video’s. Leden (of namens hen hun wettelijke vertegenwoordigers) mogen weigeren
toestemming te geven herkenbaar op dit beeldmateriaal voor te komen. De leden mogen
daarvan geen hinder ondervinden of daardoor achtergesteld worden. Deze leden mogen
dan niet herkenbaar op beeldmateriaal voorkomen.
Bij het inschrijven wordt het nieuwe lid ondubbelzinnig op toestemming gevraagd. Deze
wordt in SOL vastgelegd door de ledenadministratie en gedeeld met het speltakteam van het
lid. Het veld dat hiervoor gebruikt wordt in SOL heet ‘aanvullende lidgegevens>algemene
opmerking’ en is niet leesbaar door andere leden, maar wel opvraagbaar door eigen leiding.
De toestemming wordt vastgelegd met de tekst ‘BEELDMATERIAAL-AKKOORD=JA’ resp.
‘BEELDMATERIAAL-AKKOORD=NEE’. In hetzelfde veld wordt overigens ook de
toestemming voor WhatsApp vastgelegd.
De leiding in het speltakteam zorgt ervoor dat ze weten welke kinderen niet op beeld mogen.
Degene die niet herkenbaar in beeld mag, mag evt. geblurd worden in het beeldmateriaal.
Er worden geen namen van leden bij beeldmateriaal geplaatst, tenzij daar per keer
toestemming voor is gevraagd. Bijvoorbeeld voor een nieuwsartikel met foto op de website.
De verantwoordelijkheid voor het zich houden aan de privacybeleid ligt bij de degene die de
foto of video plaatst en mag niet afgewenteld worden op degene die de foto of video heeft
gemaakt. Nb. Het maken van de foto valt niet onder het privacybeleid. Alleen het plaatsen
op officiële kanalen van Scouting De Meridiaan.
Bij groepsactiviteiten mag de eigen leiding zelfstandig alleen beeldmateriaal plaatsen met
kinderen uit de eigen speltak. Voor beeldmateriaal waar leden van meerdere speltakken op
staan, moet de toestemmingsverklaring bij die andere speltak worden gecontroleerd. Bij
grotere groepsactiviteiten gaan we daar speciaal iemand voor aanwijzen die dit coördineert.
Bij groepsoverstijgende activiteiten (zoals bijv. de Welpendag van de regio of de
Poolnachthike van een andere vereniging) zijn wij niet verantwoordelijk voor plaatsing van
beeldmateriaal door de andere organisatie. Hiervoor verwijzen we naar de privacyverklaring
van de andere organisatie.
De evt. toestemming is alleen gegeven voor kanalen van de vereniging en niet voor
persoonlijke kanalen. Deze vallen buiten de verantwoordelijkheid van Scouting De
Meridiaan, maar we zijn wel verantwoordelijk om ons kader voor te lichten dat ze ook daar
geen foto’s van leden zouden moeten plaatsen die geen toestemming hebben verleend.
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Whatsapp-groepen
Ouders of leden worden niet zonder toestemming vooraf in een Whatsapp-groep gezet,
omdat hun telefoonnummer dan gedeeld wordt met de anderen in die Whatsapp-groep. Er is
een vinkje op het inschrijfformulier dat voor deze toestemming gebruikt wordt. De
toestemming wordt geregistreerd in SOL door de ledenadministratie en wordt gedeeld met
het speltakteam.
Het veld dat hiervoor gebruikt wordt in SOL heet ‘aanvullende lidgegevens>algemene
opmerking’ en is niet leesbaar door andere leden, maar wel opvraagbaar door eigen leiding.
De toestemming wordt vastgelegd met de tekst ‘WHATSAPP-AKKOORD=JA’ resp.
‘WHATSAPP-AKKOORD=NEE’. In hetzelfde veld wordt overigens ook de toestemming voor
het gebruik van beeldmateriaal vastgelegd.

Mailinglists met kaderleden (G Suite):
Kaderleden komen voor op mailinglijsten die bij G Suite beheerd worden in de feature
‘discussiegroepen’. Voornaam, achternaam en privé emailadres zijn bij G Suite
geregistreerd. Deze gegevens zijn toegankelijk voor beheerders en worden verwijderd bij
opzegging van je lidmaatschap.
Een kopie van mails wordt per mailinglist bewaard bij G Suite en is raadpleegbaar als archief
voor leden van die mailinglijst en voor beheerders.
Twee jaar na afloop van het scoutingseizoen, wordt alle mail van dat seizoen uit het
discussiegroepen-archief verwijderd.

Mailen naar leden door kader
Kader van Scouting De Meridiaan mailt veel naar groepen leden (of hun wettelijke
vertegenwoordigers). Denk bijvoorbeeld aan een speltakteam dat een programmawijziging
voor komende zaterdag doorgeeft aan alle ouders van leden van die speltak. Ook is er
namens Scouting De Meridiaan mailverkeer tussen afzonderlijke kaderleden en leden (of
hun wettelijke vertegenwoordigers).
Ons kader is op de hoogte van de gevaren die mailverkeer met zich mee kan brengen op
gebied van privacy, zoals bijvoorbeeld
● ongeoorloofde (gedeelde) toegang tot devices of mailboxen waar mails terechtkomen
● onbedoeld verspreiden van privé mailadressen door het Aan-veld te gebruiken bij het
mailen van meerdere leden
● onnodig en/of ongeoorloofd delen van persoonsgegevens in mails
Vandaar dat kaderleden bijvoorbeeld zorgdragen voor deugdelijke beveiliging van hun
devices en mailboxen (bijvoorbeeld m.b.v. virusscanners, sterke wachtwoorden of door
toegangscodes in te stellen) en anderen geen toegang geven tot mail die is verzonden
namens Scouting De Meridiaan of is ontvangen namens Scouting De Meridiaan.
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We stimuleren dat kader mailt via de mailfunctie van SOL, zodat mailadressen van leden
altijd goed afgeschermd blijven. Maar omdat dit alleen maar invloed heeft op uitgaande mail,
en omdat het privé mailadres van het kaderlid dan gedeeld wordt en omdat de
mogelijkheden voor voetteksten en bijlagen beperkt zijn, snappen we dat kader andere
manieren om te mailen hanteert. Dit is toegestaan mits dit volgens dit privacybeleid gebeurt.

Persoonlijk @scoutingdemeridiaan.nl mailadres met forwarding
Scouting De Meridiaan biedt kaderleden de mogelijkheid om als afzender of ontvanger niet
hun privé mailadres te hoeven gebruiken, maar een speciaal persoonlijk
@scoutingdemeridiaan.nl mailadres. Dit mailadres is voor alle kader standaard ingesteld in
G Suite en wordt geforward naar het mailadres dat geregistreerd staat in SOL. (Er is geen
automatische koppeling tussen SOL en G Suite, dus om het geheel werkend te houden,
moeten kaderleden evt. wijzigingen van hun privé mailadres zowel zelf in SOL doorvoeren
als doorgeven aan admins@scoutingdemeridiaan.nl )

Persoonlijk @scoutingdemeridiaan.nl mailadres met mailbox
Scouting De Meridiaan biedt kaderleden de mogelijkheid om een mailbox achter hun
persoonlijke @scoutingdemeridiaan.nl mailadres te gebruiken. Deze mailbox bevindt zich bij
G Suite en is toegankelijk met een persoonlijk wachtwoord. Als kaderleden niet in staat zijn
hun eigen device of privé mailbox niet te delen met anderen, is dit een verplichte oplossing.

Formulieren ledenadministratie
De ledenadministratie verwerkt veel persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat die op de
verschillende formulieren voorkomen. We kennen o.a. een oproepformulier jeugdlid,
inschrijfformulier jeugdlid, inschrijfformulier kaderlid, inschrijfformulier roverscout,
machtigingsformulier jeugdlid, machtigingsformulier roverscout en een uitschrijfformulier.
Alle formulieren zijn beschikbaar op de website en moeten door de leden/ouders na invullen
digitaal worden aangeleverd. Dit kan door inscannen of fotograferen en het daarna als
bijlage te mailen naar de ledenadministratie@scoutingdemeridiaan.nl De informatie is niet
bedoeld voor overig kader, dus leiding hoort een ingevuld formulier bijvoorbeeld niet in
handen te krijgen.
Op alle formulieren staat een verwijzing naar onze privacyverklaring, zodat leden/ouders op
de hoogte zijn van hoe we omgaan met hun persoonsgegevens.
Leden (of hun wettelijke vertegenwoordigers) kunnen zelf kiezen of de persoonsgegevens in
SOL geheim moeten worden gehouden voor overige ouders/leden in de speltak.
Op het interesseformulier voor kaderleden en het inschrijfformulier voor kaderleden staat de
melding dat er een VOG voor je wordt aangevraagd zodra je actief wordt binnen de groep.
Dit formulier is voor elk nieuw kaderlid verplicht om in te vullen, daar waar het voor 25 mei
2018 een facultatief formulier was.
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Leden die 16 worden krijgen niet proactief opnieuw de gelegenheid om de toestemmingen te
geven. Conform advies SN 05-03. Als een 16-jarige zelf (andere) wensen heeft, acteren we
daar wel op natuurlijk.

Ledenlijsten (paragraaf 7)
Ledenlijsten of presentielijsten worden zo bewaard dat alleen het eigen speltakteam toegang
heeft. Het moet dus zo bewaard worden dat bijv. huisgenoten of leiding van andere
speltakteams geen toegang kan hebben tot de persoonsgegevens die op de lijsten staan.
Uiterlijk twee jaar na einde van het scoutingseizoen, zijn alle papieren en digitale versies van
lijsten waar persoonsgegevens van leden op staan verwijderd uit bijv. de administratie van
kaderleden, computers of de cloud.
Ledenlijsten worden niet afgegeven aan verhuurders (van bijvoorbeeld een blokhut voor het
zomerkamp) als de noodzaak daarvan niet voldoende kan worden aangetoond of de
verhuurder niet werkt met een privacyverklaring conform de AVG.

Archivaris (paragraaf 7.5)
Scouting De Meridiaan heeft een archivaris aangesteld. Hij/zij heeft in SOL de rol
“Gegevensbeheerder Oud Leden”.
De archivaris heeft ook als enige toegang tot het fotoarchief. Foto’s die zijn gemaakt op of
na 25 mei 2018 die in het archief terechtkomen worden gefilterd op mensen die niet akkoord
zijn met het voorkomen op beeldmateriaal. De archivaris is voor de filtering verantwoordelijk,
maar kan niet filteren zonder gebruik te maken van de kennis van speltakteams over wie wie
is op de foto’s.

Cookiebeleid (paragraaf 10.1)
Het cookiebeleid van de Wereldbol Webshop staat vermeld in de webshop
(https://sdm.tenhove.com/shop/juridische-zaken/).

Vragen (paragraaf 12)
Vragen over privacy bij Scouting de Meridiaan kun je via privacy@scoutingdemeridiaan.nl
stellen.
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Bijlage: privacyverklaring Scouting De Meridiaan
Scouting De Meridiaan verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en
transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting De Meridiaan.
Voor de basis van onze privacyverklaring verwijzen wij door naar de integrale
privacyverklaring van Scouting Nederland die te vinden is op https://www.scouting.nl/privacy
. Wil je meer lezen over privacy binnen Scouting De Meridiaan? Download dan het
aanvullende privacybeleid van de vereniging <link> of de privacyverklaring van de stichting
over de verhuur <link>.
Voor vragen over ons privacybeleid of klachten over de verwerking van persoonsgegevens
door Scouting De Meridiaan kun je een mail sturen naar privacy@scoutingdemeridiaan.nl .
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Bijlage: privacyverklaring Wereldbol Webshop
De Wereldbol Webshop van Scouting De Meridiaan verwerkt persoonsgegevens. Wij willen
je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij je
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de
Wereldbol Webshop van Scouting De Meridiaan.
Voor onze privacyverklaring verwijzen wij door naar de integrale privacyverklaring van
Scouting de Meridiaan die te vinden is op https://www.scoutingdemeridiaan.nl/privacy.
Onderstaand deel van de privacyverklaring is een aanvulling daarop.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Wereldbol Webshop van Scouting de Meridiaan verwerkt je persoonsgegevens doordat
je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
●
●
●
●
●
●
●

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website, bijvoorbeeld over je
bestellingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
privacy@scoutingdemeridiaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Scouting De Meridiaan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
●

Het afhandelen van jouw betaling
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●
●
●

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten voor je te kunnen leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Wereldbol Webshop van Scouting de Meridiaan bewaart je persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Wij hanteren voor persoonsgegevens een bewaartermijn van twee jaar na je
laatste bestelling. Daarna zul je opnieuw een account aan moeten maken als je je
bestellingen (vanaf dat moment weer) achteraf wilt in kunnen zien.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Wereldbol Webshop van Scouting de Meridiaan verstrekt aan derden uitsluitend en
alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je
persoonsgegevens inzien of corrigeren kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van
jouw account. Om je gehele account te laten verwijderen kun je een mail sturen aan
shop@scoutingdemeridiaan.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Wereldbol Webshop van Scouting de Meridiaan neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via privacy@scoutingdemeridiaan.nl .
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