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Privacyverklaring: Plan for Success
Datum: 02-09-2020
De Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: VU) hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en
de veiligheid van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met
jouw persoonsgegevens in het Comenius project ‘Plan for Success’. Het project richt zich op het
verbeteren van de studieplanning van tweedejaars studenten. Daarbij doen we een onderzoek naar het
effect van gerichte studentbegeleiding over studieplanning op studievoortgang en welke mate van
zelfstandigheid deelnemers ervaren in hun studieplanning. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in
overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De Stichting VU is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden
beschreven. De Stichting VU houdt als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) de VU in stand.
De Stichting VU is gevestigd aan de De Boelelaan 1105 te (1081 HV) Amsterdam en is ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53815211.
2.

Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerkende de volgende persoonsgegevens van jou als je deelneemt aan het Comenius project ‘Plan
for Success’:
1) Basisgegevens
a. geslacht;
b. leeftijd op 1 oktober;
c.

VU-emailadres;

d. studentnummer;
2) Achtergrondgegevens
a. hoogste vooropleiding;
b. eindexamencijfers van de middelbare school;
c.

reistijd van de middelbare school naar de VU;

d. voorlichting die je hebt gevolgd bij de VU;
e. antwoorden op de matchingsvragenlijst;
f.

datum van aanmelding voor de studie;

g. aantal aangemelde studies;
h. aantal gevolgde studies in de afgelopen twee jaar;
i.

uitslag van de taaltoets

3) Gegevens over studievoortgang en je deelname aan onderwijs en tentamens
a.

studieresultaten uit het eerste jaar en van het komende studiejaar;

b.

deelname aan onderwijs;
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c.

deelname aan tentamens;

4) Gegevens over je deelname aan het onderzoek
d.

of je spreekt met de studieadviseur in het kader van dit onderzoek;

e.

of je kennis hebt genomen de inhoud van jouw persoonlijke dashboard;

f.

de gemaakte afspraken met de studieadviseur over je studieplanning in het kader van dit
onderzoek;

5) Gegevens over de mate van autonomie die je ervaart in je studieplanning
a. onderdelen zijn autonomie, relevantie van cursusinhoud, dialoog docent-student, dialoog
student-medestudent, ondersteuning van online hulpmiddelen
3. Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke
grondslag?
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
a.

Uitvoering van het onderzoek Plan for Success

b.

Gebruik van het dashboard Plan for Success voor studieplanning door de studieadviseurs en
deelnemende studenten van de Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen en de
School for Business and Economics.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
-

Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Je hebt te allen tijde
het recht om jouw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via de
onderstaande contactgegevens.

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?
De basisgegevens (1), gegevens over studievoortgang en je deelname aan onderwijs en tentamens (3), en
gegevens over je deelname aan het onderzoek (4) zijn bekend bij je studieadviseur(s) die begeleiden bij je
studieplanning, de facultaire contactpersoon bij wie je met vragen terecht kan over het onderzoek, de
onderzoekers van de VU en de ontwikkelaars van het team VU Analytics die het dashboard ontwikkelen.
De achtergrondgegevens (2) zijn bekend bij de ontwikkelaars van het team VU Analytics en de
onderzoekers van de VU. De gegevens van de vragenlijsten over de mate van autonomie (5) zijn bekend bij
de onderzoekers van de VU.
5. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners (verwerkers)
die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de VU jouw persoonsgegevens verwerken. Met deze
dienstverleners sluit de VU verwerkersovereenkomsten om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens
zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden
verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen.
Er worden verder geen persoonsgegevens gedeeld met derden. Wel worden de evaluaties van het
dashboard en het studieadviesgesprek van studenten die hebben deelgenomen aan ‘Plan for Success’
gedeeld met onderzoekers van de KU Leuven. Dit zijn anonieme gegevens. Dat wil zeggen dat deze niet
herleidbaar zijn tot individuele studenten.
6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten de
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Europese Economische Ruimte?
Nee, jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten
de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein
en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens tussen deze landen gelden op grond van de AVG geen
aanvullende regels.
7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 10 jaar na afronding van het onderzoek om onder 3 vermelde
doeleinden te bereiken.
8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
De VU treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De VU heeft een Code of Practice voor het werken met studiedata. Dit project valt onder de Code of
Practice. Het dashboard Plan for Success draait op een secure server van de VU, is beveiligd met multi
factor authenticatie, de inhoud van het dashboard is uitsluitend toegankelijk voor daartoe gemachtigde
gebruikers (de studieadviseurs zien alle deelnemers van hun faculteit, deelnemende studenten zien alleen
hun eigen gegevens, medewerkers van VU Analytics beheren de applicatie en daarmee alle gegevens van
deelnemende studenten). Voorafgaand aan de livegang is een pen-test uitgevoerd.
9. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Jouw vragen over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je stellen via vuanalytics@vu.nl.

10. Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?
Op basis van de AVG heb je – onder bepaalde voorwaarden – het recht op inzage in de persoonsgegevens
die van jou verwerkt worden, het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke
onjuistheden bevatten, het recht om jouw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de
verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens en
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je deze privacyrechten wil uitoefenen, kun je dit kenbaar maken bij de Functionaris voor
Gegevensbescherming van de VU via:
Functionaris voor Gegevensbescherming
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM
functionarisgegevensbescherming@vu.nl
Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal je worden gevraagd je te legitimeren. Zo wordt
gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan. Indien je niet tevreden bent over de wijze
waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om bij de Autoriteit
Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

***
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