
Privacyverklaring  

 

Wij willen je graag duidelijk en transparant informeren over de gegevens die wij verwerken t.b.v. het 

project MDT CREW. In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over 

de verwerking van persoonsgegevens. 

Contactpersoon is de projectleider MDT CREW 

Voor vragen over en het wijzigen van de contactgegevens kun je een email sturen 

naar info@mdtcrew.nl. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer deze 

gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres 

of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen 

die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s zijn 

persoonsgegevens.  

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. 

Bijvoorbeeld gegevens van mensen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, die per mail contact 

met ons opnemen, die zich aanmelden en deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten van MDT 

CREW. 

Welke persoonsgegevens verwerken jullie? 

We verwerken de volgende persoonsgegevens*. Voor een bijeenkomst of andere activiteit vragen we 

soms je telefoonnummer. Dit is om je kort van tevoren te kunnen bereiken mocht dit niet doorgaan. 

* Basisgegevens jongeren o Roepnaam deelnemer o Voorletters deelnemer o Tussenvoegsel 

deelnemer o Achternaam deelnemer o Straat*o Huisnummer*o Huisnummer toevoeging o Postcode 

(1234AB) o Plaatsnaam o Geboortedatum (dd-mm-jjjj) o Emailadres o Geslacht (m/v/anders) o 

Hoogst genoten opleidingsniveau - Activiteit jongere o Datum intake/ start MDT traject (dd-mm-jjjj) o 

Einddatum o Vroegtijdige beëindiging ▪ Indien vroegtijdige beëindiging: reden o Postcode doe-locatie 

jongere 

Met welk doel verwerken jullie persoonsgegevens? 

 Het onderhouden van contacten met deelnemers en organisaties 

 Het informeren over beleid, documenten en onze diensten 

 Om je behoeften en wensen beter te begrijpen en onze dienstverlening daarop af te stemmen. 

 Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken. 

 Voldoen aan de wettelijke juridische en regelgevende verplichtingen. 

 Het bijhouden van de financiële administratie. 

 

 



Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Dat is de projectleider van MDT CREW. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om je een nieuwsbrief te sturen of een mail 

om je te informeren over MDT CREW en een uitnodiging voor een activiteit te sturen. Wil je dat niet? 

Dan kun je je altijd hiervoor afmelden. 

We bewaren foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, voor sociale media en drukwerk. 

Personen die duidelijk in beeld zijn vragen wij uitdrukkelijk toestemming het beeldmateriaal te 

gebruiken. 

We verwerken om praktische redenen gegevens, zoals ter ondersteuning van administratieve 

processen rondom deelnemersbijdragen, innen van giften, statische analyses, enzovoort. 

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens? 

MDT-deelnemers volgen een maatwerktraject. Hiervoor wordt soms ook persoonlijke informatie 

vastgelegd, zodat we met de begeleiding en overdracht goed op individuele wensen en 

mogelijkheden kunnen reageren. We vragen altijd toestemming als bijzondere persoonsgegevens 

worden vastgelegd. Deelnemers mogen dit weigeren en inzien.  

Verkopen jullie mijn gegevens met derden? 

Nee, dat doen we niet. 

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan 5 jaar. 

Wij doen ons uiterste best om je gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde 

toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens 

te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij 

beveiligingsmaatregelen getroffen. 

Wil je niet meer door ons benaderd worden dat kun je dit per e-mail laten weten via 

info@mdtcrew.nl. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Alleen geautoriseerde beheerders kunnen bij je informatie.  

Gebruiken wij gegevens voor ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? 

Nee, dat doen we niet. 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

We bewaren je gegevens totdat je aangeeft dat wij ze moeten verwijderen. De maximale termijn 

voor het bewaren van gegevens is 5 jaar. 

Welke regels hanteren jullie bij de verwerking van persoonsgegevens 

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 

regelgeving. 



Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed 

beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik? Laat dit ons zo snel mogelijk weten. 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun je een e-mail sturen 

aan info@mdtcrew.nl 

Vind je dat je vraag of klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan kun je deze melden bij de 

functionaris gegevensbescherming van STDB (n.niermeijer@stdb.nl).  

Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben dan heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verstrekken jullie andere partijen persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens in elektronische en beveiligde systemen. Met de beheerders van 

deze systemen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Aangezien MDT CREW onderdeel is van een landelijke subsidie dienen wij ook verantwoording af te 

leggen en delen wij basisgegevens en geanonimiseerde gegevens via Kantar ten behoeve van: 

 Centrale onderzoek naar MDT  

• Tussentijdse verantwoording  

• Subsidieverantwoording  

• CBS-onderzoek  

• MDT Certificaat  

Aanpassen privacybeleid 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest 

recente versie van het privacybeleid is op de website www.mdtcrew.nl te vinden. 

Contact 

Projectleiding MDT CREW, info@mdtcrew.nl 

 

 

MDT CREW is een initiatief van St. Servicepunt & Tympaan-De Baat en Sportservice Noord-Holland 

i.s.m. diverse maatschappelijke partijen in De Ronde Venen en Uithoorn in het kader van het 

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. 
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