
PRIVACYVERKLARING T.B.V. Musinga-Rijn 
Waterscouting Musinga-Rijn (afgekort tot “WSMR” ) verwerkt 
persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant 
informeren. In deze privacy verklaring informeren wij je over de verwerking 
van persoonsgegevens door WSMR. 

Kijk op  https://www.musinga-rijn.nl voor meer informatie over 
Waterscouting Musinga-Rijn, contactgegevens en het privacy reglement. 
(reglement is nog niet gereed.) 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, 
adres, telefoonnummer, email-adres. Ook een foto of video waar je op staat, 
is een persoonsgegeven. Een combinatie van gegevens die kunnen leiden 
tot de identificatie van een persoon, daarop is privacywetgeving van 
toepassing. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld 
gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze 
overtuiging of politieke voorkeur. 

Van wie verwerkt WSMR persoonsgegevens? 
WSMR verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of 
indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Bijvoorbeeld 
van: 
-        (jeugd)leden; 
-        oud-leden; 
-        vrijwilligers; 
-        personen die lid willen worden van WSMR (aspirant-leden); 
-        personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij 
een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. 

Welke persoonsgegevens verwerkt WSMR van (jeugd)leden en 
vrijwilligers? 
-        Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, 
geboortedatum en bij jeugdleden ook de naam van ouders/verzorgers in 
Scouts Online 
-       Van (aspirant)leden, oud-leden, vrijwilligers verwerkt WSMR meer 
persoonsgegevens dan contactpersonen. 

https://www.musinga-rijn.nl


Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op 
basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat 
laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat 
noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een 
gezondheidsformulier dat je speltak vraagt in te vullen ten behoeve van 
een zomerkamp. 

Waarom verwerkt WSMR persoonsgegevens? 
Als uw kind lid is of dat wil worden of als je aan de slag wil gaan als 
vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we 
persoonsgegevens nodig om je te kunnen inschrijven en registreren als lid, 
te zorgen voor een eventuele verzekering van je als vrijwilliger of om een 
Verklaring Omtrent Gedrag voor je aan te vragen. 

Als je lid bent van WSMR, dan gebruiken we je naam, e-mailadres en 
telefoonnummer om contact met je te onderhouden en je te informeren 
over lidmaatschap gerelateerde zaken. 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of 
marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe 
activiteit van WSMR, regio of vanuit Scouting Nederland. Wil je niet 
benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit 
aangeven door onderaan de  betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. 

Ook zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. 
Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom 
contributie, statistische analyses enzovoorts. 

Hoe verwerkt WSMR persoonsgegevens? 
Alle scoutinggroepen in Nederland verwerken persoonsgegevens in ons 
systeem “Scouts Online” (SOL) de administratieve applicatie van Scouting 
Nederland. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in Scouts 
Online met je Mijn Scouting-account kun je alle gegevens met betrekking 
tot jouw lidmaatschap of relatie met Scouting, terug vinden en bewerken. 



Daarnaast kan de gegevensbeheerder van de speltak waarvan je lid bent, je 
gegevens inzien. Binnen een speleenheid, kunnen leden elkaars adres en 
telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat 
deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van 
onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de speleenheid en/of de 
ledenadministratie, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren. 

Met wie worden gegevens gedeeld? 
Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld een regio of 
steunpunt) en het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland 
kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door 
medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe 
moeten hebben. 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Scouting  
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze 
oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er 
tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 
Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor 
contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als 
je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten 
Scoutingorganisatie, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je 
gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Scouting 
kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.  

Bewaren 
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na 
uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over 
de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. 
Daarnaast is het voor WSMR met deze informatie mogelijk oud-leden te 
informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze 
gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. 



Welke rechten heb ik? 
Je hebt het recht je gegevens in te zien, te wijzigen, verbeteren, aanvullen, 
ze te (laten) wissen, de verwerking te beperken en om je gegevens over te 
dragen. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door 
WSMR kun je terecht bij de ledenadministratie via 
ledenadministratie@musinga-rijn.nl. Natuurlijk kun je ook altijd 
contact opnemen met Scouting Nederland via info@scouting.nl. 

OPT-OUT 
Om het gebruik van Scouts Online zo makkelijk mogelijk te maken, kan 
Scouting Nederland je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij 
aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een 
betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten 
uit te schrijven. Scouting Nederland beschouwt deze als noodzakelijk voor 
een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je 
door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden. 

Wijzigingen privacybeleid 
WSMR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit 
privacybeleid.  Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via 
www.musinga-rijn.nl. Bovenstaand privacyreglement sluit aan bij het 
privacybeleid van Scouting Nederland. 

Tot slot  
Bij WSMR zijn nog een aantal zaken waarvoor wij persoonsgegevens 
bewaren: 
- Vrijzeilen briefjes waarbij ouders/verzorgers hun kind toestemming 

geven buiten de opkomsten vrij te zeilen. Dit geldt voor alle leden, maar 
vanzelfsprekend wordt er alleen gevaren als er minimaal twee leden 
bijzijn die hun CWO/MBL zeilen hebben gehaald. De leiding bewaard 
deze gegevens digitaal op een besloten googledrive. Het invullen van 
het vrij zeilen briefje is niet verplicht, maar bij niet invullen is buiten de 
opkomsten varen niet toegestaan.  

- Vorderingsstaten ten behoeve van CWO/MBL in een afgesloten kast. 
Hierop staat de naast de voor- en achternaam ook het 
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lidmaatschapsnummer scouting vermeld. Hiermee volgen we welke 
leden welke CWO’s hebben en hoe ver ze zijn in het opleidingstraject. 
Het behalen van een CWO is onderdeel van het spel van WSMR. 

- De baksindeling (naam boot + voornaam jeugdlid) hangt zichtbaar in het 
gebouw.  

- In het reddingsvestenlokaal hangt een lijst met per speltak de voor- en 
achternaam van de leden plus het nummer van het reddingsvest.  

- Op de gesloten facebookpagina’s van de Sirenen, Hippias, Achaiers, Gaos, 
Thiassi en Technische Dienst staan foto’s en verhalen van opkomsten en 
activiteiten. Op deze foto’s zijn onze leden ook herkenbaar en zijn close-
ups niet uitgesloten. 

- Op de openbare pagina Waterscouting Musinga-Rijn staan foto’s en 
verhalen van Musinga-Rijn in zijn totaliteit. Hier voorkomen we zoveel 
als mogelijk close-ups te plaatsen van onze leden. 


