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Contactgegevens 
KampEvent is formeel een trainingsonderdeel van RegioZON, en staat als 

zodanig ook ingeschreven in SOL (Landelijk registratiesysteem Scouting 

Nederland). 

Vragen en verzoeken omtrent privacy aangaande dit evenement kunnen worden 

gericht aan: 

Jordi van Nistelrooij  

Organisator / Functionaris bescherming persoonsgegevens 

Schoof 7 

6581SC Malden 

+316 481 970 32 

info@kampevent.nl 

 

KampEvent conformeert zich aan de privacyverklaring van Scouting Nederland 

(https://scouting.nl/privacy). Aanvullingen en specifieke verwerkingen voor het 

KampEvent worden in dit beleid beschreven.  

mailto:info@kampevent.nl
https://scouting.nl/privacy
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Overzicht van gebruikte gegevens 
KampEvent is een trainingsevenement welke deelnemers mogelijkheden bied 

deel te nemen aan persoonlijke ontwikkelingsworkshops. Voor diverse 

activiteiten zijn hiervoor persoonsgegevens nodig. De volgende gegevens worden 

door de organisatie (en indien van toepassing door zijn partners) verwerkt. 

Persoonsgegeven Doel Grondslag Verkregen door 

NAW Communicatie 
en deelname 

registratie 

Toestemming Aanmelding in 
SOL, of eigen 

opgave 

Email Communicatie 

en deelname 
registratie 

Toestemming Aanmelding in 

SOL, of eigen 
opgave 

Lidmaatschap 
gegevens 

Communicatie 
en deelname 
registratie 

Toestemming Aanmelding in 
SOL, of eigen 
opgave 

Betalingsgegevens Betalingen Overeenkomst Aanmelding in 
SOL 

Anders, door u zelf 
strekt 

Profiel opbouw 
en informatie 

verstrekking 

Toestemming Via het 
KampEvent 

Systeem 

Medische gegevens Verlenen van 

medische hulp 

Toestemming Via de infostand 

Deelname historie Gerichte 

training 

Toestemming Via het 

KampEvent 
Systeem 

Deelname voorkeuren Deelname 
registratie 

Toestemming Aanmelding in 
SOL, of eigen 

opgave 
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Verwerkingen 
Deelname aan het KampEvent geschied doormiddel van inschrijving in SOL. 

Vanuit SOL worden ten tijde van de inschrijving een deel van de gegevens 

geëxporteerd naar het KampEvent Systeem. Binnen dit systeem vindt de verdere 

registratie van de deelname plaats. 

De volgende gegevens worden verstrek via het inschrijfformulier: 

- Voorkeur voor spelteamroute; 

- Toestemming van portretrecht ten behoeve van promotie materiaal; 

- Toestemming voor gebruik gegevens; 

- Betalingsvoorkeur en gegevens; 

- Eventuele opmerkingen; 

Deze gegevens worden gebruik bij het voorbereiden van de trainingen, het 

gebruiken van fotos in beeldmateriaal, het verwerken van gegevens en uitvoeren 

van de betaling (incasso). 

Vanuit SOL worden de volgende gegevens overgezet naar het KampEvent 

Systeem: 

- Voor en Achternaam; 

- Emailadres; 

- Lidnummer; 

- Groepsnaam; 

- Functie waarmee inschrijving is verricht; 

- Mobiel telefoonnummer 

- Datum van inschrijving 

- Gegevens welke opgegeven zijn bij het inschrijfformulier 

Hierbij wordt het emailadres en lidnummer gebruikt voor het creëren van een 

toegangsaccont. Overige gegevens zijn voor administratieve doeleinde en om te 

communiceren over het KampEvent. 

  



 
 

info@kampevent.nl 

/kampevent 

/kampevent 

06 481 970 32 

Binnen het KampEvent systeem worden de individule inschrijvingen op 

workshops en trainingen verwerkt. Hiervoor worden de volgende gegevens 

geregistreerd. 

- Inschrijving van individuele workshops 

- Inschrijf datum op individuele workshops 

- Aanwezigheid bij workshops 

- Voorkeuren van deelnemer aan event, opgegeven via het inschrijfformulier 

of binnen het KampEvent Systeem. 

Aanvullende gegevens welke worden opgegeven in het KampEvent Systeem bij 

het eigen profiel zijn: 

- Algemene opmerkingen 

- Allergieën en diëten 

- Voorkeur voor overnachtingsplek, indien de blokhut, dan ook de reden. 

- Kenteken van eventuele voortuig 

- Eventuele profiel foto 

Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinde, voor 

voedselbereiding en voor calamiteiten. 

De betalingen worden verwerkt door de penningmeester van RegioZON. Zodanig 

kan alleen hij, en de trainingsbeheerder van het KampEvent bij deze gegevens. 

Tijdens het KampEvent is er een EHBO post aanwezig. Elke deelnemers is 

verplicht een minima aan gegevens te verstrekken aan de EHBO medewerkers, 

enkel als doel voldoende, gerichte hulp te bieden bij calamiteiten. Medische 

gegevens worden direct verstrekt aan de EHBO leden zonder tussen komst van 

derden. Verstrekking van deze gegevens gebeurd doormiddel van het invullen 

van een Medisch Formulier welke gebaseerd is op het formulier gehanteerd door 

Scouting Nederland. 

Verwerkingen per functionaris 

De volgende functionarissen kunnen bij de gegevens: 

 Organisatie Trainer 

workshop 

specifiek 

Penningmeester  

Regio ZON 

Systeem 

beheerder 

Leidinggevende  

EHBO 

NAW v v v v v 

Email v   v  

Lidmaatschap 
gegevens 

v   v v 

Betalingsgegevens   v v  

Anders, door u 

zelf strekt 

v v  v  

Medische 

gegevens 

    v 
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Deelname historie v   v  

Deelname 

voorkeuren 

v   v  
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Opslag, opslagduur en beveiliging 
De gegevens worden opgeslagen binnen het systeem van het KampEvent. Dit is 

een webapplicatie welke wordt gehost bij Webs en Systems 

(https://websensystems.nl).  

Alle gegevens worden bewaard zolang de toestemming is verstrekt. Hierdoor 

bied het KampEvent de mogelijkheid je eigen historie in te zien en Deelname 

bewijzen opnieuw te kunnen downloaden. Ook bouwt het KampEvent hiermee 

aan een historie om haar trainingen te verbeteren en af te stemmen op de 

wensen van (toekomstige)deelnemers. Alle historische gegevens bij de 

trainingen worden enkel statistisch weer gegeven. Bij de individueel gegeven 

trainingen wordt enkel voor en achternaam weergegeven van de deelgenomen 

deelnemers en trainers. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de organisatie 

en de trainers van de specifiek training. 

Het systeem is beveiligd met voor de toepassing toepasselijke technieken. Dit 

houd in: gebruikersnaam, wachtwoord (met sterkte vereisten) en rechten, 

opgeslagen in een beveiligde database. De verbinding met het systeem wordt 

beveiligd met een SSL certificaat. Ook mailing vanuit het KampEvent gebeurd 

doormiddel van beveiligde verbinding. 

Medische gegevens worden opgeslagen in een afgesloten box bij de leden van de 

EHBO. Enkel de leden van de EHBO hebben toegang tot deze box. De verstrekte 

gegevens worden bewaard enkel gedurende het evenement en conform AVG 

vernietigd binnen 12 uur naar afsluiting. Indien gewenst, is het formulier ook op 

te halen na afsluiting van het evenement bij de EHBO leden. 

Verstrekking aan derden 
KampEvent verstrek geen gegevens aan derden. De gegevens worden enkel 

gebruikt door leden van de organisatie of door hen ingezette mensen (Trainers 

en workshopleiders). 

Geautomatiseerde besluitvorming 
KampEvent maakt geen gebruik van besluitvormingen door geautomatiseerde 

systemen. 

Rechten betrokkenen 

Recht op inzage 

Elke betrokkenen heeft het recht op inzage in de door ons van de betrokkenen 

verwerkte gegevens. Dit is mogelijk via het KampEvent systeem, waarbij de 

gegevens op het profiel worden weer gegeven. Anderzijds is het mogelijk deze 

gegevens op te vragen via een email gericht aan info@kampevent.nl. 

https://websensystems.nl/
mailto:info@kampevent.nl
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Recht op rectificatie 

Elke betrokkenen heeft het recht om zijn gegevens te mogen aanpassen of te 

verbeteren. Dit kan doormiddel van het profiel in het KampEvent systeem. 

Anderzijds is het mogelijk dit verzoek te richten aan info@kampevent.nl 

Recht op vergetelheid 

Elke betrokken kan een verzoek indienen om zijn of haar account binnen het 

KampEvent systeem te laten verwijderen. In dit geval zullen de aanmeldingen 

voor individuele trainingen worden geanonimiseerd en het account worden 

verwijdert uit de database. Hierdoor is het ook niet meer mogelijk om bewijzen 

van deelname te downloaden. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij 

info@kampevent.nl.   

Recht op bezwaar, intrekken toestemming en overdracht 

Elke betrokken heeft het recht om bezwaar op gegevensverwerking in te dienen. 

Ook kan een betrokken zijn toestemming tot verwerking intrekken of een 

verzoek doen om gegevens over te dragen in een algemeen format. Deze 

verzoeken en bezwaren dienen ingediend te worden bij info@kampevent.nl. 

Bij het uitvoeren van bovenstaande rechten, kan het KampEvent de identiteit 

controleren. KampEvent hanteert een maximum van 7 dagen om te reageren op 

uw verzoek of bezwaar. 

KampEvent wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht 

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat 

kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-

de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

  

mailto:info@kampevent.nl
mailto:info@kampevent.nl
mailto:info@kampevent.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Datalekken 
Een datalek is het ongewild vrijkomen van gegevens van de betrokkenen, 
opgeslagen en verwerkt door het KampEvent. Indien er sprake is van (een 
vermoeden van) een datalek wordt dit conform het 

‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via 
privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een 

informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met 
hun persoonsgegevens is gebeurd. 
 

Sluitstuk 
Het actuele privacy beleid van het KampEvent is ten alle tijden terug te vinden 

op de website (https://kampevent.nl). Bij wijzigen worden de betrokken 

geïnformeerd. 


