Bestuur
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het bestuur van vereniging
Scouting Diemen verplicht aan alle leden, die zijn ingeschreven bij Scouting Diemen toestemming te
vragen voor het publiceren van foto’s op haar website’s www.scoutingdiemen.nl en
www.scoutingbouwteenblokhut.nl, de Digitale nieuwsbrief de Totempaal, de facebookpagina's van
Scouting Diemen en op de afgeschermde facebookpagina's van de eigen groep en de whats app
groepen beheerd door scouting diemen.
Leden van zestien jaar en ouder kunnen zelf toestemming geven. Voor kinderen die jonger zijn dan
zestien jaar moeten de ouders/verzorgers toestemming geven.
De vereniging zal bij inschrijving als nieuw lid de ANW-gegevens van het nieuwe lid vragen. Het
bestuur van de vereniging mag deze gegevens zonder toestemming van het lid dan wel van de
ouders/verzorgers van het lid nooit aan derden verstrekken en zal zonder die toestemming ook nooit
gegevens over leden van zestien jaar en ouder of van kinderen van zestien jaar of jonger aan derden
verstrekken.
Verdere gegevens die het bestuur van de leden in haar bezit heeft over haar leden, zoals deelname
aan activiteiten georganiseerd door de Scouting Diemen en/of gedragingen van haar leden, zullen
zonder toestemming van het lid dan wel van de ouders /verzorgers van het lid nooit door het bestuur
van Scouting Diemen aan derden verstrekt worden.
Ouders/verzorgers en meerderjarige leden (vanaf 16 jaar) kunnen te allen tijde terugkomen op hun
beslissing en kunnen hun toestemming intrekken.
NAAM jeugdlid:_________________________________________
Voor kinderen van jonger dan zestien jaar,

OUDERS/VERZORGERS : _________________________________________
Heeft /Hebben kennis genomen van de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS
BESCHERMING en de gevolgen daarvan voor hen/ hun minderjarige kind en gaan er
Wel / niet* mee akkoord dat er foto’s van hen/hun minderjarig kind op de website’s en
facebookpagina van Scouting Diemen worden gepubliceerd.
Ouders/verzorgers en leden vanaf 16 jaar, vertrouwen erop dat het dagelijkse bestuur Scouting
Diemen zonder toestemming van hen nooit gegevens over hun kind respectievelijk over hen aan
derden zal verstrekken, voor geen enkel doel dan ook. Indien noodzakelijk zal het dagelijks bestuur
contact opnemen met het betrokken lid van zestien jaar of ouder dan wel met de ouders/verzorgers
van het lid.
Leden vanaf 16 jaar mogen deze verklaring zelf tekenen.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
DATUM :

HANDTEKENING :
Ouders/verzorgers

Bestuur Scouting Diemen

Scouting Diemen is opgericht in oktober 1945 Adres: Emmastraat 12a, 1111 EW Diemen, Telefoon 020 - 69023560

