
Privacy statement selectie en plaatsing 

Voor de selectie en plaatsing van het LUMC (bachelor Geneeskunde en Biomedische 

wetenschappen) zullen een aantal gegevens van de kandidaten worden gebruikt bij de verwerking 

van de selectieresultaten.  

Het LUMC directoraat Onderwijs en Opleidingen is verantwoordelijk voor de verwerking van de 

persoonsgegevens. 

Contactgegevens  

LUMC 

Directoraat Onderwijs en Opleiding 

Hippocratespad 21 

2333 ZD Leiden 

selectiegnk@lumc.nl 

selectiebw@lumc.nl 

De Functionaris Gegevensbescherming van het LUMC is te bereiken via privacy@lumc.nl. 

Verwerkte gegevens 

Kandidaten melden zich aan middels Studielink. De gegevens van Studielink worden vervolgens 

doorgegeven aan het universitaire registratiesysteem uSis. Er wordt een uSis-account voor de 

deelnemers aangemaakt. Verder worden er gedurende de selectieprocedure persoonsgegevens van 

de kandidaten verzameld. De volgende gegevens van de kandidaten worden gebruikt:: 

- Voor- en achternaam 

- Geboortedatum 

- E-mailadres 

- Kandidaatnummer 

- Studiekeuze 

- Vwo SE-cijfers, indien van toepassing 

- Resultaten van de tests 

Doeleinden en grondslag 

De gegevens van de kandidaten worden gebruikt voor het verwerken van de resultaten en het 

maken van de ranking. Dit gebeurt vanuit algemene grondslag voor onderwijs, namelijk de grondslag 

dat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

LUMC neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen 

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 

LUMC) tussen zit. Dat wil zeggen dat de scores van de tests geen resultaat zijn van een 

geautomatiseerd proces. LUMC is in staat om de uitkomsten van de tests te begrijpen en uit te 

leggen. Daarnaast zijn de selectieresultaten niet slechts gebaseerd  op de behaalde scores. De 

uiteindelijke afweging bij het opstellen van de selectieresultaten zal altijd door een medewerker van 

het LUMC worden gemaakt. 
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Bewaartermijn 

LUMC bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waaronder begrepen de 

wettelijke bewaartermijnen. Bij niet-plaatsing betekent dat dat de gegevens 1 jaar na afloop van de 

selectieprocedure worden verwijderd. Wanneer de kandidaat wel wordt geplaatst, worden de 

gegevens 2 jaar na de afronding of beëindiging van de studie bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met derden, zoals bijvoorbeeld overheidsinstanties, om te 

voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast besteden wij een aantal onderdelen van de 

selectieprocedure uit aan externe partijen. De test in de selectie zal worden afgenomen door ssment 

Admissions Testing). Voor een goede uitvoering hiervan worden een aantal persoonsgegevens van 

de kandidaten met deze partijen gedeeld, namelijk voor- en achternaam, geboortedatum, e-

mailadres en studiekeuze. CAAT is in dit kader verwerker van LUMC. Dat wil zeggen dat zij de 

betreffende gegevens louter in opdracht van LUMC verwerkt voor de selectieprocedure, en niet voor 

eigen doeleinden. Met CAAT sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor 

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. 

Beveiliging 

LUMC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. De website en daaruit voortvloeiende processen zijn daarom aan uitvoerige 

veiligheidseisen onderworpen. 

Uw rechten 

Onder de voorwaarden die de van toepassing zijnde wetgeving daarvoor stelt, heeft u het recht om 

uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u verzoeken om 

beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens, om overdracht van uw persoonsgegevens 

en kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. Ten slotte heeft u het 

recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meer informatie over uw privacyrechten kunt u lezen op www.lumc.nl/over-het-lumc/privacy. Op 

deze pagina is ook een digitaal formulier te vinden indien u uw privacyrechten wilt uitoefenen. 


