Privacyverklaring VU online‐matchingsactiviteit
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) biedt aankomende bachelorstudenten via VU Matching de mogelijkheid om te
reflecteren op de gekozen opleiding: is de studie de juiste keuze voor jou? Meer informatie over VU Matching is te
vinden op onze website.
De VU vindt privacy belangrijk. In deze Privacyverklaring beschrijven wij daarom hoe wij omgaan met jouw
persoonsgegevens en hoe daarbij jouw privacy wordt gewaarborgd.
VU Matching heeft twee stappen: een online vragenlijst in de studentenportal VUnet en een matchingsactiviteit. Bij
sommige opleidingen wordt deze activiteit online aangeboden. Deze privacyverklaring betreft de online‐
matchingsactiviteit en is van toepassing op alle VU prestudenten die meedoen in een online matchingsactiviteit.
De meeste online‐matchingsactiviteiten worden aangeboden in Canvas, het Learning Management System van de
VU.
Lees ook de Privacy Policy betreffende het gebruik van Canvas en/of het Reglement verwerking persoonsgegevens
studenten.
Bereik
Wanneer je meedoet aan een online‐matchingsactiviteit2, dan verzamelen en verwerken we diverse persoonlijke
gegevens. Deze privacyverklaring informeert je over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. De verklaring
betreft de volgende onderdelen:
1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
2. Met welk doel verzamelen we je persoonlijke gegevens?
3. Hoe lang bewaren we je persoonlijke gegevens?
4.
5.
6.

Hoe beschermen we je persoonlijke gegevens?
Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?
Met wie kan ik contact opnemen als ik een vraag of klacht heb?

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
De persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen zijn je naam, e‐mailadres zoals opgegeven in Studielink,
gekozen studie en studentnummer. Wanneer je meedoet aan de matchingsactiviteit kunnen we verder
gebruiksstatistieken verzamelen, geüploade documenten, commentaren en quizresultaten.
2. Met welk doel verzamelen we je persoonlijke gegevens?
We gebruiken je persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:
a.
b.
c.
d.

toegang geven tot de online matchingsactiviteit van jouw programma
versturen van een uitnodiging voor de matchingsactiviteit en, indien nodig, een reminder
registratie van je deelname aan de matchingsactiviteit
geven van advies, feedback, beantwoorden van vragen of afhandelen van klachten

e.
f.
g.

verzamelen van gebruiksstatistieken om de matchingsactiviteit te evalueren en te verbeteren
voor interne controles en beveiliging binnen en van de VU
voor het uitvoeren of toepassen van wetgeving.

3. Hoe lang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel zoals vermeld in deze
Privacyverklaring, tenzij je een verzoek hebt gedaan om je persoonlijke gegevens te verwijderen. Reacties en
documenten die je hebt geplaatst in de online matchingsomgeving worden uiterlijk vier maanden na de deadline
van inschrijving voor een bacheloropleiding verwijderd.
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Voor sommige programma’s is het verplicht om deel te nemen aan (online) matching, voor andere programma’s is
het aanbevolen maar geen verplichting. De vereisten voor elke opleiding kun je vinden op de opleidingspagina’s van
de VU.

4. Hoe beschermen we jouw persoonlijke gegevens?
De VU neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen. Deze
maatregelen zijn onder meer:
a. maatregelen die ervoor zorgen dat persoonlijke data alleen toegankelijk is voor geautoriseerde
medewerkers voor wie toegang noodzakelijk is (docenten en ondersteunende medewerkers) en uitsluitend
voor de bovengenoemde doelen
b. maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige beschadiging,
verlies, revisie, opslag, verwerking, toegang of publicatie
c. maatregelen om zwakke plekken in de verwerking van persoonsgegevens op te sporen
Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals met de leverancier van Canvas. Indien wij jouw
persoonsgegevens delen met een derde partij die jouw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, dan sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te borgen dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in
overeenstemming met de wet worden verwerkt. De VU blijft zelf verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van
deze verwerkingen.
Alleen wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel zal de
VU jouw persoonsgegevens delen met andere partijen.
5. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?
Ja, het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische
Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU‐landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van
persoonsgegevens buiten deze landen gelden op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
aanvullende regels. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als de doorgifte is
onderworpen aan passende waarborgen op grond van de AVG.
Door het gebruik van Canvas kunnen jouw persoonsgegevens doorgegeven worden aan het Verenigd Koninkrijk
en/of de Verenigde Staten. De aanbieder van Canvas is gecertificeerd onder het EU‐U.S. Privacy Shield en heeft met
de VU een modelcontract van de Europese Commissie gesloten.
6. Met wie kan ik contact opnemen als ik een vraag of klacht heb?
Neem contact op met de matchingscoördinator van je opleiding. Je vindt de contactgegevens in de uitnodiging voor
de matchingsactiviteit. Heb je deze uitnodiging niet ontvangen, mail dan naar contact@vu.nl.
Op basis van de AVG heb je ‐ onder bepaalde voorwaarden ‐ het recht op inzage in de persoonsgegevens die van je
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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