AVG
Voor een reservering op Scouting Labelterrein Spelderholt vragen wij de volgende gegevens:
• Groepsnaam, Plaats, Speltak
• Aantal jeugdleden, aantal leidinggevenden
• Contactpersoon naam, telefoonnummer, emailadres
• Data aankomst en vertrek
Verder vragen we voorafgaand aan (of tijdens) het kamp extra informatie over
aankomsttijden, vervoer en de invulling van het nachtregister.
Deze gegevens komen via het reserveringsformulier in een ontvangstlijst van Google Forms.
Deze ontvangstlijst kan worden bewerkt door
Team reserveren
: Rianne Roosen en René Evers
Penningmeester
: Richard Gorkink
Uit deze ontvangstlijst genereren we in Google Drive twee digitale overzichten:
• Weekend overzicht
• Zomerkamp overzicht
Deze digitale overzichten kunnen bewerkt worden door de eerder genoemde personen
De rest van de stafleden kunnen deze gegevens alleen inzien.
Voor de gereserveerde weekenden krijgen de dienstdoende stafleden
een email met gegevens van de kamperende groepen in dat weekend. Dit is voor hen nodig
om aankomst, vertrek en verblijf te begeleiden.
Na het weekend geven zij de juiste aantallen door aan ‘team reserveringen’ en de
penningmeester.
Voor de zomerkampweken ligt er een geprinte versie van de zomerkamplijst
op Spelderholt bij de staf. Hierbij worden ook de nachtregisters bewaard.
Na de kampeerperiode zal de penningmeester de financiën afhandelen
aan de hand van de gegevens van de weekend- en zomerkampoverzichten en nachtregisters
Na complete afhandeling van de financiën zullen de weekend- en zomerkampoverzichten
worden verwijderd uit de google drive. De geprinte versies zullen vernietigd worden.
De ontvangstlijst blijft bestaan voor:
- Afdracht en verantwoording Scouting Nederland
- Onze statistieken
- Het maken van onze begroting
Algemene afspraken:
• Wij delen geen persoonlijke gegevens van onze kampeerders
buiten het stafteam van scouting labelterrein Spelderholt
• Wij zullen geen ongevraagde post en/of mail sturen
Verwijderen
Wil je persoonlijke gegevens laten verwijderen uit de ontvangstlijst
dan kun je een email sturen naar: spelderholt@scouting.nl
Dit kan alleen als de financiën van het verblijf op scouting labelterrein Spelderholt volledig zijn
afgehandeld.

Portretrecht.
Tijdens het verblijf kan het voorkomen dat stafleden van scouting labelterrein Spelderholt
foto’s maken voor onze website en/of facebook pagina.
Daarnaast vragen we kamperende groepen om een of meerdere foto’s van hun verblijf op
Spelderholt met ons te delen.
En voor het geval er sprake is van portretrecht vragen we toestemming voor:
o Het plaatsen van foto’s op onze website
o Het plaatsen van foto’s op de facebook pagina
o Het delen van foto’s met (scouting) gerelateerde facebook pagina’s
o Het vermelden van de groepsnaam
* Website
www.spelderholt.scouting.nl
Website wordt beheerd door onze webmaster: Hans Roosen
** Facebook
@scoutinglabelterreinSpelderholt
Onze facebook pagina wordt beschermd tegen taggen, delen staat echter wel aan!
Wij doen niet aan persoonsnaam vermeldingen.
Wij doen wel aan groepsnaamvermelding indien daar toestemming voor is gegeven.
Facebook wordt beheerd door Andrea Roosen, René Evers en Hans Roosen.
Verschillende stafleden zijn redacteur.
Verwijderen
Indien je bezwaar hebt tegen een publicatie door stafleden van spelderholt kan je dit via
spelderholt@scouting.nl laten weten. Vermeld in deze e-mail om welke publicatie het gaat.
Wij zullen ons best doen om deze zo snel mogelijk te verwijderen

