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Privacy & Cookie Policy  

Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2018 
 
Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de 
verantwoordelijke voor de verwerking: Europascouts en Gidsen - België, met maatschappelijke zetel 
op het nationaal centrum “La Vigne”, Winston Churchilllaan 35 te 1180 Ukkel, en met 
ondernemingsnummer 454000085 (hierna: “Organisatie”). 
 
Lees dit document aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw 
persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw 
persoonsgegevens op de Website www.europascouts.be of via de officiële formulieren waar een 
verwijzing staat naar deze Privacy Policy, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy 
en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 
 
Om de tekst niet meer te belasten dan reeds het geval is, wordt deze Policy geschreven door gebruik 
te maken van de mannelijke termen en verwijswoorden. Vanzelfsprekend is deze Policy van toepassing 
op iedereen, ongeacht het geslacht. 

 
HOOFDSTUK I: Algemeen 

1. De Organisatie stelt zich middels huidige Privacy & Cookie Policy in regel met de Europese 
Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Organisatie. Zij 
wordt met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens vertegenwoordigd door haar 
Data Protection Officer (DPO), met volgende contactgegevens: 

Data Protection Officer 
Europascouts en Gidsen - België 

Winston Churchilllaan 35 
1180 Ukkel 

dpo@europascouts.be 

HOOFDSTUK II: Persoonsgegevens 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Categorie 1: bij inschrijving: uw volledige naam, uw adres, uw e-mailadres, 
geboortedatum, telefoonnummer, gsm-nummer, en de gsm-nummers en e-
mailadressen van uw ouders in geval u minderjarig bent;	
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- Categorie 2: bij inschrijving op onze papieren of elektronische nieuwsbrieven zoals 
Azimut en Serviam: uw e-mailadres;	

- Categorie 3: bij inschrijving: uw rijksregisternummer;	

- Categorie 4: bij inschrijving: de naam, voornaam, het telefoon- en/of gsm-nummer  van 
uw contactpersoon bij noodgevallen, en de link die deze persoon met u heeft;	

- Categorie 5: bij inschrijving: uw doopdatum;	

- Categorie 6: bij inschrijving: uw medische informatie voor in noodgevallen;	

- Categorie 7: bij bestelling: uw volledige naam, adres, telefoon- of gsm-nummer en e-
mailadres;	

- Categorie 8: zonder registratie: uw interne opleidingen;	

- Categorie 9: zonder registratie: foto’s en video’s;	

- Categorie 10: via cookies: uw IP-adres en algemene browsergegevens.	

4. De Organisatie kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: 

4.1. door gebruik van cookies (zie onderstaand); 

4.2. tijdens uw inschrijving in de Organisatie; 

4.3. tijdens evenementen georganiseerd in het kader van de Organisatie; 

4.4. tijdens en na het volgen van interne opleidingen; 

4.5. bij bestelling van scoutsgerelateerde producten bij de Carrick-afdeling. 

5. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor 
de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie Hoofdstuk VIII. 

HOOFDSTUK III: Doeleinden van de verwerking 

AFDELING I: Algemene doeleinden 

6. De Organisatie zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende 
doeleinden gebruiken: 

- Categorie 1: het u contacteren i.v.m. de praktische informatie over scouting en 
evenementen, het bijhouden van uw relevante gegevens om u in te delen in de 
leeftijdsgroepen van de Europascouts en Gidsen - België en de Internationale Unie van 
Europascouts en Gidsen - Federatie der Europese Scouting (afkorting: UIGSE - FSE), het 
u toezenden van directe marketing en nieuwsbrieven zoals Azimut en Serviam, het 
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contacteren van de ouders bij noodgevallen, met als rechtsgrond uw expliciete, 
voorafgaande toestemming;	

- Categorie 2: het u toezenden van direct marketing en nieuwsbrieven zoals Azimut en 
Serviam, met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming; 

- Categorie 3: het opvragen van de dringende medische gegevens bij de overheid, wat 
slechts kan gebeuren door een erkende Belgische arts met RIZIV-nummer (een 
therapeutische relatie, zie PatientConsent), met als rechtsgrond uw expliciete, 
voorafgaande toestemming; 

- Categorie 4: het contacteren van uw contactpersoon in medische noodgevallen, in elk 
geval wanneer uw minderjarig bent, met als rechtsgrond de bescherming van de vitale 
belangen van de betrokkene; 

- Categorie 5: het bijhouden ervan, teneinde te verzekeren dat u deel uitmaakt van de 
Katholieke Kerk wat een voorwaarde is om de Belofte te kunnen uitspreken, met als 
rechtsgrond uw voorafgaande toestemming;	

- Categorie 6: het kunnen raadplegen ervan in geval van medische noodgevallen om de 
juiste medische handelingen te kunnen stellen of laten stellen, en te kunnen 
anticiperen op medische noodgevallen, met als rechtsgrond de bescherming van de 
vitale belangen van de betrokkene; 

- Categorie 7: levering en facturatie van de door u bestelde producten, met als 
rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst; 

- Categorie 8: het kunnen garanderen dat u over de correcte interne opleiding beschikt 
om een interne functie uit te oefenen, volgens het reglement van de Europascouts en 
Gidsen - België, met als rechtsgrond het behartigen van de gerechtvaardigde belangen 
van de Organisatie, nl. dat de leden van de Organisatie alle vlakken van scouting correct 
aangeleerd krijgen; 

- Categorie 9: het bijhouden en verdelen in brochures, kalenders en andere 
documentatie, met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming; 

- Categorie 10: het u garanderen van een optimale gebruikservaring van onze website, 
met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming. 

7. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen 
van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert. 

AFDELING II: Direct marketing 

8. De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor 
een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). 
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9. Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van 
marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan de Organisatie uw gegevens 
gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de 
Organisatie, haar producten en/of diensten. De Organisatie kan de door u verschafte gegevens 
gebruiken voor het bijwerken van door de Organisatie bewaarde documenten. 

10. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis, door 
bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken onderaan ieder promotioneel e-
mailbericht, of door een mail te sturen naar uw plaatselijke Groepsleider, of naar 
info@europascouts.be. 

AFDELING III: Doorgifte aan derden 

11. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van de Organisatie, 
waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien de Organisatie 
ontbonden wordt, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden 
worden overgedragen. 

12. De nieuwe entiteit of derde aan wie uw gegevens worden overgedragen, waarvan sprake in 
het vorige artikel, moet voorafgaandelijk aan de overdracht lid zijn van de UIGSE - FSE, en zal 
de nodige maatregelen nemen om in regel te zijn met de Europese Verordening 2016/679 van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

13. De Organisatie zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat 
de Organisatie uw gegevens aan genoemde derde bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit 
niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 

14. De Organisatie zal uw Persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren, verdelen of 
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand 
beschreven of tenzij met uw expliciete, voorafgaande toestemming. 

15. Onverminderd bovenstaande artikelen en ingeval u lid bent van de vereniging, worden uw 
algemene contactgegevens en uw geboortedatum doorgegeven aan de Verzekeraar van de 
Organisatie, opdat u voor ongevallen verzekerd zou zijn tijdens de activiteiten in het kader van 
de Organisatie. 

16. Wanneer dit voor de organisatie van internationale evenementen noodzakelijk is, kunnen uw 
algemene contactgegevens en uw geboortedatum worden doorgegeven aan de 
moedervereniging van de Organisatie, de UIGSE - FSE. De Organisatie zal u hiervan van tevoren 
op de hoogte stellen. 

AFDELING IV: Wettelijke vereisten 

17. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Organisatie uw Persoonsgegevens ingevolge 
een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet 
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onthullen. De Organisatie zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te 
informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

HOOFDSTUK IV: Duur van de verwerking 

18. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die 
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de 
contractuele relatie tussen de Organisatie en U. 

19. De gegevens van de categorieën 1, 8, 9 en 10 worden gearchiveerd, behalve de gegevens van 
de ouders die verwijderd worden op het einde van het scoutsjaar waarin de persoon 
meerderjarig wordt.  

20. De gegevens van categorie 2 worden bewaard tot wanneer de betrokken persoon vraagt om 
de gegevens te wissen. 

21. De gegevens van de categorieën 3 tot en met 6 worden een jaar na het einde van uw laatste 
inschrijving verwijderd. 

22. De gegevens van categorie 7 worden zeven jaar lang bewaard, zoals de wetgeving voorschrijft. 

HOOFDSTUK V: Uw rechten 

AFDELING I: Recht van toegang en inzage 

23. U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook 
van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken. 

AFDELING II: Recht van rectificatie, verwijdering en beperking 

24. U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Organisatie. Daarnaast 
heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te 
vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering 
van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

25. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. 

AFDELING III: Recht van verzet 

26. U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens 
om ernstige en legitieme redenen.  

27. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens 
voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.  
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AFDELING IV: Recht van vrije gegevensoverdracht 

28. U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in 
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere 
verantwoordelijken over te dragen. 

AFDELING V: Recht van intrekking van de toestemming 

29. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het 
recht om die toestemming in te trekken. 

AFDELING VI: Uitoefening van uw rechten 

30. U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail of post naar 
uw plaatselijke Groepsleider, of per mail naar info@europascouts.be, per post naar de 
Organisatie (Winston Churchilllaan 35, 1180 Ukkel) of door gebruik te maken van het 
onderdeel “Contact” op de Website. Gelieve er rekening mee te houden dat u uw identiteit 
dient te bewijzen om uw rechten te kunnen uitoefenen. 

AFDELING VII: Automatische beslissingen en profiling 

31. De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin 
aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

AFDELING VIII: Recht om klacht in te dienen 

32. U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit: 
 
Gegevensbeschermingsautoriteit,  
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  
Tel +32 (0)2 274 48 00,  
Fax +32 (0)2 274 48 35,  
e-mail: contact@apd-gba.be.  

33. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

34. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een 
vordering tot schadevergoeding instellen. 

AFDELING IX: Recht op vertegenwoordiging van de betrokkene 

35. U heeft het recht een orgaan, organisatie of vereniging zonder winstoogmerk dat of die op 
geldige wijze volgens het recht is opgericht, waarvan de statutaire doelstellingen het openbare 
belang dienen en dat of die actief is op het gebied van de bescherming van uw rechten en 
vrijheden in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens, opdracht te geven de 
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klacht namens u in te dienen, namens u uw in Afdeling VIII bedoelde rechten uit te oefenen en 
namens u het in diezelfde afdeling bedoelde recht op schadever-goeding uit te oefenen. 

HOOFDSTUK VI: Veiligheid en vertrouwelijkheid 

36. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en 
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-
toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens 
verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

37. In geen geval kan de Organisatie aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte 
schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de 
persoonsgegevens. 

38. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet 
toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk 
voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw 
identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

39. Wanneer U in het bezit komt van persoonsgegevens waarvan U denkt dat u er geen toegang 
toe behoort te hebben, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de DPO op het e-mailadres 
dpo@europascouts.be waarna u overgaat tot overdracht aan de Organisatie van de gegevens 
of de totale vernietiging ervan, naargelang de schriftelijke instructies van de DPO. 

HOOFDSTUK VII: Toegang door derden 

40. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw 
persoonsgegevens aan onze werknemers. 

41. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken en de doelstellingen te kunnen 
bereiken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan derden die al dan niet lid zijn 
van de vereniging, en die de Organisatie helpen bij de verwezenlijking van haar doelstellingen. 

42. Onder derden, waarvan sprake in voorgaand artikel, wordt elke natuurlijke- of rechtspersoon 
verstaan die niet in loondienst werkt of geen lid is van de Raad van Bestuur of het Dagelijks 
Bestuur. Hiermee wordt onder andere bedoeld: de Groepsleiding, Troepleiding, het 
Provinciaal en Nationaal Commissariaat, de verantwoordelijke van de Carrick-afdeling, 
enzoverder. 

43. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen 
tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, derden en aangestelden, die gelijkaardig zijn 
aan deze Privacy Policy. 
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HOOFDSTUK VIII: Cookies  

44. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle websites die worden beheerd door de nationale 
ploegen, waaronder de Website www.europascouts.be, alsook op websites van plaatselijke 
groepen en eenheden, behalve wanneer deze hier in hun Cookiebeleid van afwijken. 

AFDELING I: Wat is een cookie? 

45. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van de Organisatie en geplaatst 
op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel 
door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.  

46. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren 
te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een 
betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe 
onze Website te optimaliseren. 

47. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde 
delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of 
opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. 
Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken 
en hun doel. 

AFDELING Ii: Soorten cookies 

48. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:  

Naam Bewaartijd 

crumb (Squarespace) Tijdens de sessie 

_ga (Google Analytics) Twee jaar 

    _gid (Google Analytics) 24u 

 

49. Het is onze bedoeling om u zo uitgebreid mogelijk in te lichten met welke cookies wij werken. 
Indien u vaststelt dat er via onze Website nog andere cookies dan deze hierboven aangegeven 
worden geplaatst, dan vragen wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij de nodige 
maatregelen kunnen nemen. 

AFDELING III: Uw toestemming 

50. Wij gebruiken enkel functionele cookies. U kunt deze cookies niet weigeren vermits deze 
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website. Deze cookies zijn anoniem en slaan 
geen persoonsgegevens van U op.  



	 	 	
	

	
	

Europascouts	en	Gidsen	-	België,	Winston	Churchilllaan	35,		1180	Ukkel,	België.	
	

51. U kunt het plaatsen van cookies blokkeren door de configuratieparameters van Uw browser 
te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten 
van de Website geen gebruik kunt maken. Hieronder vindt U instructies voor Uw browser: 

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Microsoft Edge 
Internet Explorer 
Safari (iOS) 
Safari (macOS) 
 
HOOFDSTUK IX: Aanvaarding en toestemming 

52. Door inschrijving als lid bij de Europascouts en Gidsen - België, door een bestelling te plaatsen 
bij de nationale of lokale Carrick-afdeling en door onze Website, of die van een lokale afdeling, 
te gebruiken aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stemt 
hij ermee in dat de Organisatie zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in 
overeenstemming met deze Policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw 
persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op per e-mail naar dpo@europascouts.be of per 
post naar de Organisatie (Winston Churchilllaan 35, 1180 Ukkel), of door gebruik te maken van het 

onderdeel “Contact” op de Website. 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ 

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: 
http://www.youronlinechoices.eu/ 


