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Wat is een PIA
Scouting De Hoeve heeft een Privacy Impact Analyse opgesteld. Deze analyse heeft tot doel inzicht
te geven welke privacy gegevens wij opslaan, de impact van een mogelijk datalek in kaart brengen
en inzichtelijk te maken of alle gegevens die wij bewaren ook daadwerkelijk bewaard moeten
worden.

Doelstelling PIA
Scouting De Hoeve heeft haar PIA opgesteld omdat dit uiteraard verplicht is in de wet die 25 mei
2018 van kracht gaat, de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Daarnaast willen wij
onze leden en in het bijzonder zij die met de data omgaan, stimuleren voorzichtig om te gaan met
de gegevens van derden/ onze leden.

Opzet PIA
Naast een uitvoerige, interne, technische scan op veiligheid en dataopslag hebben wij voor onze
leden ook in kaart gebracht welke data wij op welke wijze opslaan. Deze in een separaat
spreadsheet-document opgeslagen gegevens dienen er toe om alle informatie in 1 document weer te
geven.

Data differentiatie
Zoals in onze Privacy Beleid en dat van Scouting Nederland opgenomen maken wij onderscheid
tussen diverse soorten data. Naast persoonsgegevens hebben wij ook financiële data opgeslagen.
Voor wie-waar toe toegang heeft, zie ons Privacy Beleid.

Toelichting spreadsheet
De spreadsheet is opgebouwd uit 3 hoofd groepen:
Leden administratie
Deze informatie wordt 1:1 geïmporteerd vanuit Scouting Online (SOL). Deze informatie is
toegankelijk voor alle (bege-)leiding van de speltak.
Automatische incasso
Indien u gebruikt maakt van automatische incasso, hebben wij deze gegevens opgeslagen. Deze
informatie is alleen toegankelijk voor de penningmeester van de vereniging. Deze gegevens staan
alleen in HAP.
Bank mutaties
Al uw betalingen worden opgeslagen als bankmutaties. Naast dat onze bank (Rabobank) deze
informatie minimaal 7 jaar dient te bewaren moeten wij dat ook. Deze informatie is inzichtelijk voor
de penningmeester van een speltak (indien u direct naar de speltak overmaakt) en voor de
penningmeester van de vereniging (zowel speltak betalingen als groepsrekening betalingen).
Daarnaast kan het zijn dat de Kas Controle Commissie (KCC) incidenteel inzicht heeft in een
mutatie.
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