Privacy statement en verwerkingsregister
Generatie aan Zet (MDT)

Generatie aan Zet (kortweg GaZ) is een maatschappelijk diensttijd project van het Montesquieu Instituut, de
Stichting ter Bevordering van Actief Nationaal en Europees Burgerschap en Het Debatbureau. Hierna het
GaZ-team genoemd. Het GaZ-team verzamelt, redigeert en publiceert verschillende data van deelnemers en
betrokkenen bij MDT-initiatieven.
Deze data bestaan uit persoonsgegevens, van betrokkenen bij MDT-initiatieven, begeleiders en leden van het
GaZ-team. Over deze personen kunnen artikelen worden geschreven, foto’s, geluids- en video-opnames
worden gemaakt welke gepubliceerd worden via sociale media en bijvoorbeeld sites van MDT, MEP
Nederland, Generatie aan Zet, Montesquieu Instituut, Het Debatbureau en de Stichting ter Bevordering van
Actief Nationaal en Europees Burgerschap.
De persoonsgegevens zijn van belang voor de begeleiding, voorbereiding en organisatie van MDT-initiatieven
en/of direct gerelateerde activiteiten en voor de gevraagde rapportages aan ZonMw (de subsidieverstrekker).
De persoonsgegevens van deelnemers en betrokkenen worden sinds 2021 geregistreerd.
Datum: 5 mei 2021
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Contactgegevens

Naam
Adres
KvK nummer
Telefoonnummer
Email
Bankrekening

: Stichting ter Bevordering van Actief Nationaal en Europees Burgerschap
: p/a Lange Voorhout 86-32, 2514 EJ ’s-Gravenhage
: 75674432
: +31(0)70-3560238
: 248@pdc.nl
: NL49 INGB 0008.3845.94

Het GaZ-team is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Mw. M. Farahani- Schoonenboom functioneert als functionaris gegevensbescherming namens het GaZ-team.
Zij is bereikbaar via bovengenoemde contactgegevens.

2.

Verwerking persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in de GaZ-database
Categorieën personen:


Deelnemers aan een GaZ-MDT-initiatief





Gasten, experts en/of sprekers die een rol spelen bij de begeleiding van één of meerdere MDTinitiatieven
Bezoekers aan een event voortvloeiend uit een Gaz-MDT-initiatief (bijvoorbeeld i.v.m. veiligheidsvoorschriften)
Betrokkenen bij de organisatie van de GaZ/MDT-initiatieven.

2.1 Geregistreerde persoonsgegevens
De volgende informatie wordt geregistreerd:
(1) Gegevens die aan deelnemers aan GaZ/MDT-initiatieven worden gevraagd en geregistreerd.
(2) Deze gegevens worden ook aan begeleiders en leden van het GaZ-team gevraagd en
geregistreerd.
(3) De groep ‘overig’ betreft bezoekers aan evenementen in relatie tot GaZ/MDT waarbij een
registratieplicht noodzakelijk is voor bijv. het geïdentificeerd kunnen betreden van beveiligde
gebouwen.















Roepnaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam (1, 2, 3)
Geslacht (1, 2, 3)
Geboortedatum (1, 2, 3)
Adresgegevens, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats (1, 2)
E-mailadres (1, 2, 3)
Telefoon mobiel (1, 2, 3)
Provincie (1, 2)
Bankrekeningnummer (1, 2)
Trainingsbehoefte deelnemer (1)
Naam begeleider (1, 2)
Naam begeleider die intakegesprek afneemt (1, 2)
MDT/GaZ-contract incl. start- en einddatum (1)
MDT/GaZ-certificaat na afronding (1)
Verklaring omtrent gedrag (VOG) (2)

Rol (de registratie kan variëren door de rol die iemand vervult binnen MDT/GaZ; bijvoorbeeld deelnemer,
begeleider, administrateur).

3.

Verzameldoel
De gegevens worden verzameld met het oog op:



Het voorbereiden, begeleiden van GaZ/MDT-initiatieven en de daaraan verwante events*
Het publiceren van (onderdelen van) GaZ/MDT-initiatieven via sites en sociale media (zonder
commercieel oogmerk).

Toelichting:
Deelnemers aan GaZ/MDT-initiatieven zijn tussen de 14 en 27 jaar.
n.b. * met aanverwante events worden bijvoorbeeld bedoeld de presentatie van nieuwe GaZ/MDTinitiatieven, lopende of afgeronde initiatieven, presentaties van lopende initiatieven etc..
4.

Bronnen
Alle persoonsgegevens worden door de betrokkenen zelf ingevuld tijdens de registratie.
Artikelen, foto’s, video’s e.d. die verschijnen op de genoemde websites en sociale media komen van de
deelnemers zelf en/of van GaZ/MDT-leden en door hen ingeschakelde fotografen of filmers.

5.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
De persoonsgegevens worden vooralsnog bewaard gedurende de doorlooptijd van dit GaZ/MDT project
en de daarbij horende rapportage verplichtingen zoals die zijn afgesproken met ZonMW (onderdeel van
de subsidie voorwaarden).
Na afloop van een MDT-initiatief blijft de informatie van belang omdat bijv. een MDT-initiatief van belang
is voor de cv van deelnemers. Daarnaast zijn de persoonsgegevens van belang om in contact te kunnen
treden voor reünies en/of vergelijkbare activiteiten.
De publicaties via de site en sociale media dienen als naslagwerk voor deelnemers en betrokkenen. De
afgeronde MDT-initiatieven dienen ook ter inspiratie van andere jongeren.
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Wanneer het GaZ/MDT-team oordeelt dat een
verzoek van belang is voor (delen) van zijn GaZ/MDT-deelnemers dan treden wij zelf met hen in contact.

6.

Publicatie via de GaZ/MDT site
De website GaZ/MDT is een platform waarop MDT-initiatieven zichtbaar zullen zijn in beeld en woord. Dit
betreft een publieke omgeving.
De database betreft een beveiligde besloten omgeving waartoe de leden van het GaZ/MDT- team
toegang hebben t.b.v. hun werkzaamheden en coördinerende taken. Voor begeleiders is een beperkte
toegang tot contactgegevens van jongeren die zij begeleiden tijdens hun MDT-initiatief.

7.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
Cookies worden ingezet om het gebruiksgemak van de deelnemers en begeleiders te vergroten.

8.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De registratie is in principe eenmalig.
Geregistreerden kunnen via het GaZ/MDT-team de registratie inzien en hebben het recht om eigen
persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen of om hun toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken. 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 een MDT-initiatief en bijbehorende rapportageverplichting worden verwijderd.
Verzoeken van derden worden alleen in zeer speciale situaties gehonoreerd (bijv. overlijden).
Het GaZ/MDT-team gaat zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens. Wij verzoeken
geregistreerden er rekening mee te houden dat het project deels op vrijwilligers draait en 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
De bescherming van persoonsgegevens wordt serieus genomen en er zijn passende maatregelen
getroffen 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 database van GaZ/MDT 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.

Het Debatbureau, Stichting BANEB (ter Bevordering van Actief Nationaal en
Europees Burgerschap) en MEP Nederland/het Montesquieu Instituut werken
samen aan Generatie aan Zet. Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie
van ZonMw. Zie ook www.doemeemetmdt.nl

