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Privacyverklaring 
 
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Om te informeren hoe 
wij met deze persoonsgegevens omgaan, is deze privacyverklaring opgesteld.  
 
Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  

 
Stichting MEPD (statutair gevestigd in Hengelo, alsmede haar vestigingen in 
Nederland) 
Robijnstraat 16, 7554 TB Hengelo 085 043 19 05, info@mepd.nl 
KvK nummer 08 08 78 31 

 
Het gebruik van persoonsgegevens door MEPD  
Jij verstrekt zelf je persoonsgegevens aan MEPD. Bijvoorbeeld de gegevens die jij ons 
aanreikt tijdens een gesprek of via de website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij 
je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, zoals je 
werkgever of een assessmentbureau.  
 
Toegang tot persoonsgegevens 
Alleen medewerkers van MEPD (iedereen die bij MEPD hetzij op basis van een 
arbeidsovereenkomst hetzij anderszins werkzaam is) hebben toegang tot de 
persoonsgegevens die in onze systemen zijn verwerkt. Hiertoe hebben alle medewerkers 
een geheimhoudingsverklaring getekend en daarnaast zijn de systemen beveiligd. 
 
Persoonsgegevens 
MEPD verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 NAW-gegevens 

 Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

 Geboortedatum  

 Geslacht 

 Gegevens en rapportages m.b.t. jouw traject (zoals status en resultaat) 

 Gespreksverslagen 

 Communicatie (e-mails, correspondentie, afspraken/agenda en chats) 

 Curriculum vitae eventueel met pasfoto 

 Gegevens m.b.t. jouw arbeidsverleden en opleiding. 
 
Naast bovenstaande gegevens kunnen voor het uitvoeren van onderstaande diensten 
aanvullend de volgende gegevens worden vastgelegd: 
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Voor deelnemers aan een outplacement- of loopbaantraject 

 Gegevens in een plan van aanpak 

 Uitkomsten van metingen en assessments (zoals vaardigheden, gedrag, drijfveren, 
talenten en intelligentiescores). 

 
Voor deelnemers (medewerkers) die gedetacheerd worden en/of in dienst zijn op basis van 
een arbeidsovereenkomst MUP 

 Geboorteplaats 

 Burgerservicenummer (voor betaling salaris) 

 Gegevens betreffende jouw dienstverband bij MEPD (IBAN, kopie ID, salarisgegevens) 

 Verlofsaldi en verlofaanvragen 

 Ziek- en herstelmeldingen. 
 
Voor deelnemers aan een re-integratietraject (1e, 2e en 3e spoor) 

 Uitkomsten van metingen en assessments (zoals vaardigheden, gedrag, drijfveren, 
talenten en intelligentiescores) 

 Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)/Lijst Arbeidsbeperkingen (LAB) en 
arbeidsdeskundige rapport. 

 
Gegevens die wij verwerken via onze website 

 IP-adres 

 Contactaanvragen 

 Inschrijving nieuwsbrief. 
 
Voor sollicitanten van MEPD (afwijkend t.o.v. bovenstaande) 

 We bekijken jouw online informatie (bijvoorbeeld LinkedIn). 

 We bewaren jouw sollicitatiegegevens (cv, brief en aantekeningen) maximaal 4 weken na 
einde procedure. 

 
Doeleinden 
MEPD verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 Het onderhouden van contact 

 Een goede en efficiënte dienstverlening 

 Bieden van sollicitatietraining  

 Beheer van het cliëntenbestand 

 Het verrichten van salarisadministratie 

 Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning 

 Het bieden van begeleiding op maat  
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 Het begeleiden van personen naar passend werk  

 Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering 
van de dienstverlening 

 Facturering 

 Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen 

 Marketing acties 

 Nakoming van wettelijke verplichtingen. 
 
Grondslagen 
Wij verwerken persoonsgegevens, omdat wij daar gerechtvaardigd belangen bij hebben, 
zoals: 

 Uitvoering geven aan onze dienstverlening aan onze opdrachtgevers 

 Het op maat kunnen begeleiden van onze deelnemers 

 Het zo efficiënt mogelijk verlenen van onze dienstverlening 

 De bescherming van onze financiële belangen 

 De verbetering van onze diensten. 
 
Daarnaast verwerken we bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een 
wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht.  
 
Als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming vragen wij dat afzonderlijk. 
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar 
privacy@mepd.nl 
 
Verstrekking aan derden 
MEPD kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals: 
 onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens MEPD diensten 

verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de 
gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan 
contractuele verplichtingen. 

 derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test- en 
opleidingsinstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen, externe consultants 
en professionele adviseurs zoals advocaten en IT-consultants); 

 organisaties waar we jou voor kunnen stellen op een vacature;  
 opdrachtgevers die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jou; 
 pensioenfonds, indien van toepassing; 
 overheidsinstanties en andere instanties, waaronder het UWV. 
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Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer MEPD aan een 
wettelijke verplichting moet voldoen. MEPD zal jouw gegevens niet verstrekken voor 
commerciële of goede doelen. 
 
Doorgifte van jouw gegevens buiten de EU 
Gegevens worden buiten de EU opgeslagen doordat MEPD gebruik maakt van onder andere 
Google Analytics, LinkedIn, Mailchimp en Facebook. Deze partijen zijn “EU-US Privacy Shield” 
gecertificeerd, zodat zij gehouden zijn aan de Europese privacyregelgeving. 
 
Hoe lang wij jouw gegevens bewaren  
MEPD zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden 
die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens 
bewaard worden, zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, maximaal 7 
jaar. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marc Berger, coördinator privacy 
074 255 66 66 of privacy@mepd.nl 
 
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden in verband met wettelijke 
bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 
 
Cookies 
Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via 
cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Voor 
meer informatie over deze cookies kun je onze cookieverklaring raadplegen.  
 
Jouw rechten 
Je hebt het recht om MEPD het verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na 
ontvangst van dit verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van je 
persoonsgegevens. Wanneer daaruit onjuistheden blijken, kun je MEPD verzoeken jouw 
gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  
 
Ook kun je MEPD verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens. Of kun je bezwaar 
aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, vanwege bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. 
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw 
persoonsgegevens? Deze kun je sturen naar: 
 

Marc Berger, coördinator privacy 
074 255 66 66 of privacy@mepd.nl 
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Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek, je 
te identificeren. Dit kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 
Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier 
bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. 
 
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door MEPD? Laat dit dan 
vooral aan ons weten. Mocht je er met MEPD niet uitkomen? Dan heb je het recht om een 
klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt 
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
MEPD kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website 
gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je 
op de hoogte blijft van wijzigingen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

