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Privacy Notice Student 
Als je bij de Universiteit Leiden komt studeren worden er gegevens over jou gebruikt om je 
studie mogelijk te maken. Hieronder staat beschreven wat er verzameld wordt en wat 
hiermee gedaan wordt. 

 

Wie verzamelt de gegevens? 

De gegevens worden verzameld en verwerkt door de Universiteit Leiden. De 
bezoekadressen en receptietelefoonnummers zijn hier te vinden. 

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

Bij inschrijving, en tijdens je studie, worden er een aantal gegevens over je verzameld, van 
naam en adres tot rekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig om jouw studie aan de 
Universiteit Leiden mogelijk te maken, en om alle diensten daarvoor te kunnen leveren. 
Zo worden je gegevens bijvoorbeeld gebruikt om je lesrooster naar je toe te sturen, wordt 
geregistreerd welke boeken je leent via de Universiteitsbibliotheek en worden gegevens 
gedeeld met DUO zodat je eventueel gebruik kunt maken van studiefinanciering. 
Uiteraard zijn er veel manieren waarop gegevens gebruikt worden, maar ze dienen allen 
ter ondersteuning van je studie. 

Indien er iets 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 
te laten studeren wordt hier gebruik gemaakt van de grondslag “noodzakelijk voor het 
voldoen aan een wettelijke plicht”, dat wil zeggen dat de universiteit gegevens verwerkt om 
de overeenkomst met betrekking tot jouw studie bij de Universiteit Leiden uit te voeren.  

Voor het gebruik van jouw gegevens die nodig zijn binnen de Universiteit Leiden, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van jouw gegevens voor toegangscontrole met je studentenkaart, 
wordt gebruik gemaakt van de grondslag “gerechtvaardigde belangen van de 
verwerkingsverantwoordelijke”. Het beveiligen van de Universiteit is een gerechtvaardigd 
belang, en om deze beveiliging te bewerkstelligen is er bijvoorbeeld een toegangscontrole 
bij de Universiteitsbibliotheek en hangen er her en der beveiligingscamera’s. Naast alles 
wat nodig is, zijn er ook dingen die wel leuk of handig zijn. Dit is bijvoorbeeld de Leiden 
University app, waarbij ook gegevens over jou gebruikt worden. Hierbij wordt eerst om je 
toestemming gevraagd, en wordt je verteld wat je rechten (inclusief intrekken van 
toestemming) zijn. Je kunt er dus vanuit gaan dat alle gegevens die de universiteit over jou 
verwerkt waarbij niet om toestemming gevraagd wordt, echt nodig zijn om jouw studie te 
kunnen bewerkstelligen of om te voldoen aan een wettelijke plicht. 
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Aan wie worden mijn persoonsgegevens doorgestuurd? 

Als je komt studeren bij de Universiteit Leiden worden jouw persoonsgegevens aan de 
volgende organisaties doorgestuurd: 

- Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  
DUO zit in Nederland en de gegevens worden hieraan verstrekt om bijvoorbeeld 
jouw studiefinanciering uit te betalen. 

- Indien van toepassing: de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).   
Aan de IND worden de gegevens alleen verstrekt als een niet-Nederlandse student 
een visum of verblijfsvergunning nodig heeft om in Nederland te mogen studeren. 

- Bedrijven die in opdracht van de universiteit werken, zoals bijvoorbeeld een 
drukker of incassobureau. 
Jouw persoonsgegevens worden uitgewisseld voor het maken en verzenden van 
drukwerk waaronder de collegekaart of LU-card. Een incassobureau wordt 
ingeschakeld als je termijn van de laatste aanmaning voor betaling van 
collegegelden is verstreken. 

Hoe en hoelang worden jouw gegevens gebruikt en opgeslagen? 

Tijdens je gehele studieperiode bij de universiteit worden de gegevens over jou die nodig 
zijn om je studie een succes te maken gebruikt. De Universiteit slaat deze gegevens veilig 
op, via systemen die gezien de huidige stand der techniek veilig zijn. Met leveranciers van 
diensten en opslag worden heldere afspraken gemaakt over het veilig opslaan van jouw 
gegevens, welke vastgelegd worden in een contract (verwerkersovereenkomst).  

Na je studie wordt er een groot aantal gegevens van je verwijderd. Het is immers niet meer 
relevant welke boeken je ooit in de bibliotheek geleend hebt (mits je ze netjes 
teruggebracht hebt), en tot welke gebouwen je toegang op je studentenkaart geregistreerd 
staat. Echter, er zijn wel zaken die langer bewaard worden, zoals je diploma en 
studieresultaten. Vanuit de Archiefwet is de universiteit verplicht om deze gegevens een 
aantal jaar te bewaren. Hoelang deze gegevens worden bewaard verschilt per type 
gegevens en staat in de wet. 

Wat als je je gegevens in wilt zien? 

Als jij als student je gegevens in wilt zien kan dit door in te loggen op de 
informatiesystemen van de Universiteit Leiden. Hier kan je van de meeste gegevens 
controleren of ze nog up-to-date zijn. 

Indien je al klaar bent met studeren en geen toegang meer hebt tot uSis, 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. 
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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 0900-2001201. 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

