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Als je mee wilt doen aan het project Studenten als Partners (StAP) worden enkele persoonsgegevens 

van jou gebruikt om het project mogelijk te maken. Hieronder staat beschreven wat er verzameld 

wordt en wat ermee gedaan wordt.  

 

Wie verzamelt de gegevens? 

De gegevens worden verzameld en verwerkt door het projectteam Studenten als Partners. Studenten 

als Partners valt onder de afdeling Strategische en Academische Zaken (SAZ) van de Universiteit 

Leiden, Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden, 071 527 2727. StAP kan je het beste bereiken via 

visionteachingandlearning@bb.leidenuniv.nl. 

 

Waarom worden gegevens over jou verzameld en wat wordt er mee gedaan? 

Bij je aanmelding voor Studenten als Partners worden er een aantal gegevens over jou verzameld. 

We vragen jou op je naam, umailadres, faculteit, opleiding, startjaar aan de Universiteit Leiden en de 

periode waarin je verwacht af te studeren. Deze gegevens gebruiken wij om jouw deelname aan het 

project mogelijk te maken en om alle diensten daarvoor te kunnen leveren. Je gegevens worden 

bijvoorbeeld gebruikt om contact met je te kunnen opnemen voor het project, je op maat te kunnen 

begeleiden in je onderzoek en je project bij de juiste faculteit in te kunnen delen. Uiteraard zijn er 

veel manieren waarop gegevens gebruikt worden, maar ze dienen allen ter ondersteuning van je 

deelname aan het project. Indien er iets anders dan voor het oorspronkelijke en overeenkomen doel 

met je persoonsgegevens gebeurt, word je ingelicht en (waar nodig) om toestemming gevraagd. 

 

Hoe zit het wettelijk? 

Voor het gebruik van gegevens over jou heeft de universiteit een wettelijk geldige reden nodig, ook 

wel een wettelijke grondslag genoemd. Voor alle diensten die nodig zijn om jou mee te laten doen 

aan het project Studenten als Partners wordt hier gebruik gemaakt van de grondslag “noodzakelijk 

voor de uitvoering van een overeenkomst”. Dat wil zeggen dat de universiteit gegevens verwerkt om 

de overeenkomst met betrekking tot jouw aanmelding voor Studenten als Partners uit te voeren. 

 

Hoe en hoelang worden jouw gegevens gebruikt en opgeslagen? 

Wij hebben jouw gegevens nodig voor de aanmeldingsprocedure van StAP. Als jouw idee niet wordt 

uitgekozen, verwijderen wij jouw gegevens direct. Als je wel wordt uitgekozen om deel te nemen aan 

Studenten als Partners worden jouw gegevens bewaard tot het einde van jouw project.  

 

Wat als je je gegevens wilt inzien? 

Hiervoor kun je een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via 

privacy@bb.leidenuniv.nl. De Functionaris Gegevensbescherming zal je dan vragen langs te komen 

om jezelf te identificeren. Daarna stuurt de universiteit je de gegevens toe. Via deze weg kan je ook 

gebruik maken van je rechten op verwijdering, correctie en overdracht. 

 

Heb je een klacht? 

Als je een klacht hebt over hoe de Universiteit omgaat met je persoonsgegevens en je komt er niet 

uit met de Functionaris Gegevensbescherming, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Telefonisch zijn ze te bereiken op 088 - 1805 250. 
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