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MEP Nederland wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Europese Commissie (Erasmus+) en de ruimhartige 
gastvrijheid van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, provincies, gemeenten en het Europees Parlement 
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Privacy statement en verwerkingsregister MEP Nederland  

Het Model European Parliament (kortweg MEP) Nederland is een project van het Montesquieu Instituut. Het 
MEP verzamelt, redigeert en publiceert verschillende data van deelnemers en betrokkenen bij MEP-
conferenties in Nederland en Europa. 
 
Deze data bestaan deels uit persoonsgegevens. Daarnaast uit achtergrondinformatie over de MEP-
organisatie, participanten, betrokken docenten, en scholen. Over deze personen worden artikelen 
geschreven, foto’s en video-opnames gemaakt, die gepubliceerd worden via de MEP Nederland-site en 
sociale media.  
 
De persoonsgegevens zijn van belang voor de voorbereiding en organisatie van de conferenties en/of direct 
gerelateerde activiteiten. 
 
Het MEP communiceert via de site achtergrondinformatie, artikelen, foto’s, video’s en sociale media voor 
participanten, familie, docenten, vrienden en andere belangstellenden en stakeholders. Tevens wordt via de 
MEP-site bekendheid gegeven aan wat het MEP doet, beoogt en realiseert.  
 
De persoonsgegevens van deelnemers en betrokkenen worden sinds 2012 geregistreerd.  
 
Datum: 7 juli 2020  
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1. Contactgegevens 

 
Model European Parliament Nederland (afgekort MEP) 
p/a Montesquieu Instituut 
Lange Voorhout 86 (unit 32) 
2514 EJ  Den Haag,  
Kamer van Koophandel Montesquieu Instituut 27293436 
 
Het MEP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Website : www.mepnederland.nl  
Mailadres: mep@montesquieu-instituut.nl 
Telefoonnummer: +31-(0)70-3630105 
 
mw. M. Farahani en Mw. L. Weijs functioneren beiden (onder meer) als functionaris 
gegevensbescherming van MEP Nederland. Zij zijn bereikbaar via bovengenoemde contactgegevens.  

mailto:mep@montesquieu-instituut.nl


 

 

2. Verwerking persoonsgegevens 

MEP verwerkt de volgende persoonsgegevens in de MEP database. 

Categorieën personen: 

 Participanten aan een van de MEP-conferenties  

 Ouders van participanten aan een van de MEP-conferenties 

 Experts en/of sprekers in aanloop naar of tijdens een van de MEP-conferenties 

 Bezoekers van de jaarlijkse Nationale MEP-conferentie  

 Betrokkenen bij de organisatie van de MEP-conferenties zoals provinciale coördinatoren, docenten 
van betrokken MEP-scholen, docenten/instanties uit de Europese lidstaten die een MEP-conferentie 
organiseren e.d. 

2.1 Geregistreerde persoonsgegevens 

 
De volgende informatie wordt geregistreerd: 
 
(1) Betreft gegevens die aan participanten van een MEP-conferentie worden gevraagd en 

geregistreerd. 
 

(2) Deze gegevens worden ook aan MEP-coördinatoren en docenten gevraagd en geregistreerd. 

 

(3) Voor de groep overig, zoals bezoekers aan de conferentie, worden gegevens gevraagd en 
geregistreerd die nodig zijn voor bijv. het geïdentificeerd kunnen betreden van beveiligde gebouwen 
(zoals de Eerste en Tweede Kamer). Tevens wordt de relatie tot de MEP-participant gevraagd zodat 
een evenwichtige verdeling kan worden gemaakt wanneer het aantal belangstellenden het aantal 
beschikbare plaatsen overstijgt. 

 

 Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam (1, 2, 3) 

 Geslacht (1, 2, 3) 

 Geboortedatum (1) 

 (Pas-)foto (1) 

 Adresgegevens, postcode, woonplaats (1)  

 E-mailadres (1, 2, 3) 

 Telefoon vast + mobiel (1, 2, 3) 

 Rol (de registratie is per rol. Bijvoorbeeld delegatielid, commissievoorzitter etc…) (1) 

 Provincie (1)  

 Bijzonderheden (denk aan medische bijzonderheden, allergieën, fysieke beperkingen) (1) 

 Ouders (Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, mailadres, telefoonnummer) (1) 

 Relatie tot de MEP participant (3)  

 School (Naam, website, telefoon, adresgegevens, plaats) (1, 2) 

 Naam MEP-coördinator (1) 

 E-mail MEP-coördinator (1). 

3. Verzameldoel  

 

De gegevens worden verzameld met het oog op: 
 

 Het voorbereiden en organiseren van MEP-conferenties in Nederland/Europa en aanverwante 
activiteiten * 

 Het publiceren van (onderdelen van) MEP-conferenties via MEP-sites en sociale media. 
 
Toelichting: 

Deelnemers aan MEP-conferenties zijn bij aanvang nog geen 18 jaar. Om die reden worden ook data 
van ouders/verzorgers geregistreerd. Zij worden op hoofdlijnen geïnformeerd over het programma, de 
huisregels en de afspraken die met participanten worden gemaakt. 
 
n.b. * met aanverwante activiteiten worden bijvoorbeeld bedoeld een MEP-reünie, MEP-lezing, het peilen 
van belangstellenden voor een nationaal jeugdparlement, een alumni-bijeenkomst in Europa of 
Nederland. 
 



 

 

4. Bronnen 

 
Alle persoonsgegevens worden door de betrokkenen zelf ingevuld tijdens de registratie. 
 
Artikelen, foto’s, video’s e.d. die verschijnen op websites en sociale media komen van het MEP, het MEP 
Press team en/of participanten die tijdens conferenties de verslaglegging in woord en beeld organiseren.  

5. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 

 
De persoonsgegevens worden vooralsnog onbeperkt bewaard. Ook na afloop van een conferentie blijft 
de informatie van belang. Zo wordt het MEP met regelmaat door MEP-alumni gevraagd een 
aanbevelingsbrief te sturen om hun kans op vervolgstudie of functie te vergroten. Hierbij is het van 
belang hun deelname in de verschillende MEP-activiteiten te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn de 
persoonsgegevens van belang om in contact te kunnen treden voor reünies of vergelijkbare activiteiten.  
 
De publicaties via de site en sociale media dienen als naslagwerk voor deelnemers, betrokkenen en het 
zichtbaar houden van het MEP.  
 
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Wanneer MEP Nederland oordeelt dat een verzoek 
van belang is voor (delen) van haar MEP-deelnemers of alumni, zal het MEP zelf met hen in contact 
treden. 
 

6. Publicatie via de site van MEP Nederland en het conferentie/programmaboek 

 
De website mepnederland.nl kent een open publieke omgeving en een besloten omgeving. 
 
In de open omgeving publiceert MEP Nederland de doelstellingen, achtergronden, de organisatie 
(betrokken scholen, regionaal, nationaal, Europees). Van iedere nationale conferentie worden vooraf een 
verkort programma en de vraagstukken gepubliceerd. Tijdens en na afloop van de conferentie 
verschijnen er artikelen, foto’s en video’s. Soms is het mogelijk om online real time mee te kijken. Dit 
hangt samen met wat er aan faciliteiten voor real time streaming op de locatie beschikbaar is.  
 
Participanten ontvangen een programmaboek tijdens de conferentie waarin van MEP-coördinatoren, 
docenten en participanten de namen, mailadressen, de woonplaats en de school die zij 
vertegenwoordigen staan. De begeleidende coördinatoren/docenten staan met naam en 
telefoonnummer genoemd zodat zij in geval van nood direct bereikbaar zijn. 
 
In de besloten omgeving van de website kunnen participanten en aan hen gerelateerde 
coördinatoren/docenten elkaars contactgegevens vinden. MEP Nederland heeft het beheer over deze 
besloten omgeving. 

7. Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken 

 
Het MEP zet cookies in om het gebruiksgemak van de participanten en coördinatoren te 
vergemakkelijken. 
 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

 
De registratie is in principe eenmalig.  
 
Participanten kunnen bij MEP Nederland de registratie inzien of deze per mail opvragen. 
 
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en 
het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Hiertoe kunnen zij een verzoek per mail 
indienen. Correcties of verzoeken tot verwijdering van - delen van - hun gegevens worden zo snel 
mogelijk verwerkt. Sommige onderdelen kunnen pas na afloop van deelname aan een conferentie 
worden verwijderd.  
 
Verzoeken van derden worden alleen in speciale situaties gehonoreerd (bijv. overlijden). 



 

 

 
Het MEP gaat zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens. Wij verzoeken participanten er 
rekening mee te houden dat het MEP over beperkte middelen beschikt. 
 
Betrokkenen hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 

9. Beveiliging van persoonsgegevens  

 
MEP Nederland neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan.  
 
Mocht de indruk bestaan dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik dan 
graag contact opnemen via bovenstaande gegevens. 

10. Verwerker 

 
De site van MEP Nederland wordt gehost door  
 
Denit Hosting Solutions  
Kabelweg 21 
1014 BA Amsterdam 
Tel: 020-3371801 
E-mail: info@denit.nl 
https://denit.nl/ 
 
Met deze verwerker is een verwerkersovereenkomst gesloten. 
 
Denit is zowel ISO 27001 als ISO 9001 gecertificeerd.  
ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. Certificering volgens deze 
standaard is een erkenning dat het  kwaliteitsmanagementsysteem goed is georganiseerd en 
geïmplementeerd. 
ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging management, gericht op het continu 
managen, beheren en verbeteren van informatiebeveiliging risico’s. Denit heeft de ISO 27001:2013 norm 
geïmplementeerd voor het datacenter, dedicated, cloud services en de managed hosting diensten. Alle 
daarbij toegepaste en ondersteunende informatiesystemen en processen zijn uitgebreid geanalyseerd 
en getoetst op veiligheid, volledigheid en controleerbaarheid. 


