
PRE en Privacy 

De bescherming van jouw gegevens is belangrijk voor ons. 
 
Het Pre-University College en de Pre-University Classes van de Honours Academy houden zich bij de 
verwerking van jouw persoonsgegevens aan de Nederlandse privacywetgeving en het Privacystatement 
van de Universiteit Leiden en neemt de volgende principes in acht: 

Verwerken, opslaan en bewaartermijn van gegevens 
De persoonlijke gegevens die je invult bij jouw aanmelding worden opgeslagen in een database. Het 
Pre-University verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn voor het selectieproces, het onderwijs, en de 
diplomering. Het gaat concreet om namen, geboortedatum, adresgegevens en contactinformatie. Het 
Pre-University slaat vertrouwelijke gegevens slechts zo lang op als noodzakelijk is voor de nakoming 
van het beoogde doel of gedurende een wettelijk voorgeschreven extra periode. Na verval van dit doel 
en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij 
jouw persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan 
noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in 
elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Voor zover wij een wettelijke plicht hebben de 
informatie te bewaren, zoals in het geval van diplomering, zullen wij deze gegevens wel bewaren en je 
hiervan op de hoogte stellen. 

Doel van het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens 
Vertrouwelijke gegevens worden uitsluitend voor doeleinden gebruikt die bij de verstrekking ervan zijn 
vermeld, uit de omstandigheden blijken of wettelijk zijn bepaald. De medewerkers van het Pre-
University zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de privacywetgeving. Een eventuele 
noodzakelijke gegevensverstrekking aan derden vindt alleen plaats indien je daarvoor uitdrukkelijk 
toestemming verleent. 
Voor de volgende doelen verzamelen en bewaren wij jouw persoonsgegevens: 

• Ten behoeve van het selectieproces; 
• Het versturen van toelatings- of afwijzingsbrieven; 
• Het bijhouden van de studentadministratie; 
• Het versturen van de Honours Academy nieuwsbrief; 
• Het versturen van e-mails met onderwijsinformatie; 
• Voor het organiseren en uitvoeren van het onderwijs; 
• Het registreren van jouw studieresultaten; 
• Ten behoeve van de diplomering. 

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren 
wij jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze 
doelen kun je contact met ons opnemen. 

Beelmateriaal 
Het PRE laat regelmatig foto’s maken tijdens het onderwijs en evenementen. Deze foto’s worden soms 
gebruikt als beeldmateriaal op de PRE-website en in PRE-folders. Wanneer je liever niet op de foto 
gezet wilt worden dan kun je dat aan ons laten weten. Wanneer we voor de website of een folder graag 
een foto willen gebruiken waar jij duidelijk op staat, dan zullen we schriftelijke toestemming aan je 
vragen. 

Gegevensbeveiliging 
Het Pre-University treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens op 
betrouwbare wijze te beschermen tegen verlies, teloorgang, vervalsing, manipulatie, onbevoegde 
kopieën, onbevoegde toegang of een andere wederrechtelijke gegevensverwerking.  

Informatie- en herroepingsrecht 
Op verzoek kunnen wij schriftelijk mededelen, of, en zo ja, welke persoonlijke gegevens van jou bij ons 
zijn opgeslagen. Indien ondanks onze inspanningen met betrekking tot de juistheid en actualiteit van 



de gegevens toch onjuiste gegevens zijn opgeslagen, zullen wij deze op verzoek corrigeren. Jij hebt het 
recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens in 
te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer 
gebruiken. Tot het moment dat jij jouw toestemming intrekt, hebben wij jouw persoonsgegevens wel 
mogen gebruiken. 

Vragen over gegevensbescherming 
Heb je vragen over de toelichtingen met betrekking tot gegevensbescherming? Neemt dan contact op 
met het secretariaat van de Honours Academy. 

Contactgegevens 
Secretariaat Honours Academy 
Sterrenwachtlaan 11 
2311 GW Leiden 
Tel.: 071-527 6594 
E: info@ha.leidenuniv.nl  
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