
 
 
 

 
 
Meerdere organisaties die betrokken zijn bij MDT, o.a. de penvoerder, verwerken persoonsgegevens 
van jongeren die een MDT traject volgen. De persoonsgegevens die hierbij worden verwerkt vallen 
onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dienen dus te worden beschermd 
tegen verlies of onrechtmatige gebruik.  
 
Ongetwijfeld zal uw organisatie veel aandacht besteden aan de AVG. Maar het is van groot belang 
dat de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van MDT een wettelijke 
verplichting is die op uw organisatie van toepassing is. In de wettelijke subsidieregeling die ten 
grondslag ligt aan MDT wordt beschreven voor welke doeleinden persoonsgegevens mogen worden 
verwerkt. Deze doeleinden zijn: 

• Centrale onderzoek naar MDT  

• Tussentijdse verantwoording  

• Subsidieverantwoording  

• CBS-onderzoek 

• MDT Certificaat 

In document ‘Uitgebreide uitleg vernieuwde gegevensuitvraag’ is beschreven op welke wijze het 
verwerken van persoonsgegevens tussen de penvoerder en MDT is ingericht, welke wettelijke 
grondslag van toepassing is en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Het is 
mogelijk dat de penvoerder een verwerkingsovereenkomst dient te sluiten met andere partners om 
aan haar wettelijke verplichting tot het aanleveren van gegevens aan MDT te kunnen voldoen.  
 
Integratie 
Naast de doeleinden van MDT, hebben jullie als project mogelijk ook eigen doelstellingen waarvoor 
jullie persoonsgegevens van jongeren in het kader van MDT verwerken. Hierbij valt te denken aan 
registratie van talenten, ontwikkeldoelen, werkskills, reflectieverslagen van voortgang, activiteiten 
die de jongeren doen, registratie aanwezigheid trainingen, en evt. een eigen impactmeting. 
 
U kunt ervoor kiezen om een aparte administratie aan te leggen voor de persoonsgegevens die u 
nodig heeft voor uw eigen doeleinden en de centrale doeleinden, maar er is geen bezwaar om de 
gegevens van de jongeren in een reeds bestaande administratie op te nemen, zolang er maar kan 
worden gegarandeerd dat persoonsgegevens uit MDT trajecten dan niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt. 
 
Wilt u MDT informatie voor ander doeleinden gaan verwerken, dan zult u een andere grondslag 
moeten kiezen. En u moet vaststellen of het nieuwe doeleinde waarvoor u de gegevens wilt 
gebruiken verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. 
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Grondslag 
De grondslag is een wettelijke verplichting die op uw organisatie rust vanwege de uitvoering van 
MDT. Voor het verwerken van deelnemersgegevens voor MDT is geen toestemming nodig, omdat de 
verplichting om mee te werken in de wet is vastgelegd. Echter hechten we er veel waarde aan 
deelnemers goed te informeren. Vergeet daarom niet om de jongeren te informeren over het 
verwerken van hun gegevens door MDT en de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, 
zoals: 

• Welke organisatie de persoonsgegevens verwerkt; 

• Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie verstrekt; 

• De bewaartermijn; 

• De soorten van gegevens die worden vastgelegd en leg niet meer gegevens vast dan 
noodzakelijke voor het doel waarvoor deze wordt verwerkt; 

• Het recht dat iemand heeft tot inzage en correctie. 

MDT heeft hiervoor een aparte publicaties beschikbaar (o.a. ‘Toegankelijke uitleg 
deelnemersvoorwaarden jongeren’ en ‘Visuele weergave gegevensflow MDT’). 
 
Het is gebruikelijk om deze informatie op te nemen in het privacystatement of privacyverklaring van 
u organisatie op uw website. Wellicht dat u uw bestaande beperkt dient aan te passen om te voldoen 
aan de eisen van transparantie. 
 
Dit document is geen handleiding tot invoering van de AVG, maar geeft enkele belangrijke 
hoofdpunten uit de AVG weer die van toepassing zijn op de vernieuwde gegevensuitvraag.  
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