
GDPR, privacy, AVG, gegevensbescherming, … allemaal ter-
men die meer en meer onder de aandacht komen door de 
nieuwe privacyrichtlijnen uit Europa. Ook elke eenheid dient 
hiermee aan de slag te gaan. Ook jij verwerkt immers per-
soonsgegevens via onder meer ledenlijsten en medische fi-
ches. En dus vraagt de wetgever om hier bewust bij stil te 
staan. Geen paniek echter, zowel de aard als het aantal ver-
werkingen van persoonsgegevens is immers nogal beperkt. 
En de gegevens die je verzamelt gebruik je uitsluitend binnen 
de context van scouting. Toch?

CHECKLIST GEGEVENSVERWERKING
MET DEZE CHECKLIST BRENG JE IN 20 STAPJES JE EENHEID IN ORDE MET DE VERNIEUWDE PRIVACYREGELS.

1. Het in mei opgestuurde infobundeltje over de 
gewijzigde privacyregels werd doorgenomen.

2. Een (selectie van de) leidingsploeg werd 
geïnformeerd over de gewijzigde regels.

3. We dachten na over de verschillende doelgroe-
pen van personen waarvan we gegevens 
verwerken.

4. We bekeken per doelgroep welke gegevens we 
verwerken.

5. We gingen na of we geen overbodige gegevens 
verwerken en schrapten waar nodig.

6. We overliepen eens wie er allemaal toegang 
heeft tot deze gegevens en informeerden hen 
allemaal over de regels en afspraken hierom-
trent.

7. We gingen na of we de toegang niet dienden te 
beperken of anders te organiseren.

8. We bekeken waar we al deze gegevens 
allemaal bewaren.

9. We toetsten af of al onze gegevens op een 
voldoende veilige manier bewaard werden en we 
ze niet nodeloos (onbeveiligd) verspreiden.

10. We onderzochten hoe lang we bepaalde 
gegevens bewaren.

11. We gingen na welke gegevens we op regelma-
tige basis aan derden verstrekken.

12. We toetsten af of het opportuun is om al deze 
persoonsgegevens te blijven doorgeven aan 
derden, dan wel of het beperkter kan.

13. We bepaalden wie onze verantwoordelijke 
voor gegevensverwerking is en kenden hem haar 
een algemeen privacy@... mailadres toe waarop 
hij/zij (of zijn/haar opvolgers) bereikbaar is.

14. We namen alle rijen uit het verwerkingsregis-
ter grondig onder de loep en vervolledigden dit 
waar nodig.

15. We namen het model van privacyverklaring 
door (zie ook privacy.fosopenscouting.be). 

16. We vonden dit model voldoende, deden 
suggesties voor aanpassingen en aanvullingen of 
kozen ervoor om een eigen model neer te pennen.

17. We informeerden via verschillende bronnen 
(bv. website) onze doelgroepen over deze 
privacyverklaring door te verwijzen naar 
privacy.fosopenscouting.be of naar ons eigen 
model.

18. We namen de ter beschikking gestelde 
sjablonen (inschrijvingsformulier, medische 
fiche,…) door waarmee we gegevens verzamelen.

19. We herwerkten deze sjablonen op onze maat 
of gebruikten eigen sjablonen waarbij we de 
groep informeerden over de aanwending van hun 
gegevens.

20. We stuurden ons verwerkingsregister voor 
30/09/2018 naar privacy@fosopenscouting.be.

Maar door de komst van deze nieuwe regels zijn er toch en-
kele zaken die je in orde moet brengen (opstellen privacyver-
klaring, uitwerken verwerkingsregister, aanstellen contact-
persoon, …). Deze checklist helpt je op weg. Vink deze de 
komende maanden een voor een af om je eenheid in regel te 
brengen met de nieuwe wetgeving.
We stoomden alvast enkele handige tools voor je klaar om 
de meest essentiële zaken in orde te brengen. Surf dus zeker 
ook eens naar de website en klik door naar administratie > 
privacy.


