Privacy Statement Studenten
Hogeschool Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om
met jouw persoonsgegevens. Daarbij voldoet de hogeschool aan de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In dit Privacy Statement licht Hogeschool Leiden toe welke persoonsgegevens de hogeschool
verwerkt en waarom. Ook kan je lezen welke rechten jij hebt en met welke andere partijen de
hogeschool jouw gegevens mogelijk deelt.
Hogeschool Leiden (Postbus 382, 2300 AJ Leiden, tel: 071-5188800) is de verantwoordelijke voor het
verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van bij de Hogeschool Leiden
(voorheen) ingeschreven studenten.
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Hogeschool Leiden is aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). De FG ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door
Hogeschool Leiden in overeenstemming is met de eisen van de wet. De FG is bereikbaar via het
e-mailadres: heusschen.v@hsleiden.nl.
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Welke persoonsgegevens?
De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Hogeschool Leiden
worden verwerkt:
•
•
•
•
•
•

•

NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, pasfoto,
financiële gegevens, kopie identiteitsbewijs en BSN;
studentnummer, correspondentienummer OC&W;
diploma vooropleiding en resultaten toelatingstoetsen;
studiegegevens en studievoortgangsgegevens;
persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede
begeleiding van de studenten bijvoorbeeld met betrekking tot gezondheid en welzijn;
overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld
Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), Wet op de
Identificatieplicht);
IP-adressen en logging.

Waarom?
Hogeschool Leiden mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een aantoonbaar
doeleinde voor bestaat én als de verwerking rechtmatig is. Een verwerking is rechtmatig als deze
voldoet aan een of meer van de voorwaarden (grondslagen) die in de wet zijn genoemd.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goed verloop van jouw inschrijving voor het onderwijs;
goede organisatie en verloop van het onderwijs;
evaluatie van het onderwijs en de organisatie van de hogeschool;
het bieden van effectieve studieloopbaanbegeleiding aan jou als student;
de verwerking van jouw studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie;
het uitreiken van getuigschriften en verlenen van graden;
bescherming van bedrijfsmiddelen, (persoons)gegevens en de intellectuele eigendomsrechten
van de hogeschool;
beheersing van beschikbaarheid en capaciteit van ICT-voorzieningen;
beveiliging van ICT-voorzieningen, inclusief het voorkomen van onrechtmatig gebruik (zoals
bedoeld in reglement omgang met ICT-voorzieningen en (persoons)gegevens door studenten
Hogeschool Leiden).

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere
doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het betreffende doel.

Wat zijn de grondslagen?
De belangrijkste grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hogeschool Leiden
is de wettelijke verplichting (Bijvoorbeeld de studieloopbaanbegeleiding en de verwerking van
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gezondheidsgegevens bij een bijzondere voorziening). Daarnaast kunnen verwerkingen gebaseerd
zijn op gerechtvaardigd belang van Hogeschool Leiden (bijvoorbeeld de analyse van studieresultaten
van een cohort studenten), overeenkomst (bijvoorbeeld in het geval je contractonderwijs volgt)
en/of toestemming .
Als persoonsgegevens verwerkt worden op basis van de grondslag toestemming heb je te allen tijde
het recht om deze toestemming in te trekken. Je kunt je toestemming intrekken door contact op te
nemen via het e-mailadres: loket.privacy@hsleiden.nl.

Wat zijn jouw rechten?
Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) heb je volgens de privacywetgeving bepaalde
rechten. Als je gebruik wil maken van deze rechten kan je een verzoek sturen naar het e-mailadres:
loket.privacy@hsleiden.nl.
Als je een verzoek doet dan kan worden gevraagd om je te identificeren om er zeker van te zijn dat
alleen jij toegang hebt tot je eigen persoonsgegevens.
Jouw rechten zijn:
a. recht op inzage: je kunt een verzoek aan de FG richten om een overzicht en/of inzage te krijgen
van de persoonsgegevens die wij van je verwerken.
b. recht op correctie en aanvulling: indien er aantoonbare fouten staan in je persoonsgegevens of
ze zijn onvolledig, kun je vragen om correctie of aanvulling van de gegevens.
c. recht om 'vergeten te worden': je kunt verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen uit de
bestanden van Hogeschool Leiden. Hieraan zitten wel beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de
Archiefwet en de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek).
d. recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens: in bepaalde gevallen kun je
Hogeschool Leiden verzoeken om tijdelijk te stoppen met de verwerking van jouw
persoonsgegevens.
e. recht op overdraagbaarheid van je gegevens: je kunt in bepaalde gevallen een verzoek doen om
je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie. Het gaat hierbij
alleen om gevallen waarin Hogeschool Leiden jouw gegevens verwerkt op basis van een
overeenkomst of op basis van jouw expliciete toestemming.
f.

recht op verzet/bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens: je kunt in bepaalde
situaties bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Meer informatie over de procedure van het indienen van bovengenoemde verzoeken kan je vinden
in de Procedure Behandeling verzoeken betreffende rechten van betrokkenen.
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Verstrekking van persoonsgegevens aan andere bedrijven en organisaties
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Hogeschool Leiden gebruik maken van (ict-)
dienstverleners. We sluiten met die dienstverleners strenge contracten af waarin precies staat welke
gegevens gedeeld worden en waarom dat nodig is. Hogeschool Leiden eist daarbij garanties dat de
verstrekte gegevens uitsluitend voor het omschreven doel gebruikt worden en zekerheid over de
manier waarop de dienstverlener de gegevens beschermt en na gebruik vernietigt.
Ook verstrekt Hogeschool Leiden persoonsgegevens aan andere organisaties als de wet daartoe
verplicht (bijvoorbeeld aan DUO).
Hogeschool Leiden verwerkt de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte,
tenzij een uitzondering van toepassing is zoals beschreven in het Beleid verwerking
persoonsgegevens bij Hogeschool Leiden (link alleen toegankelijk voor studenten met een
hogeschool-account).

Beveiliging van persoonsgegevens
Hogeschool Leiden draagt - samen met eventuele verwerkers - zorg voor een passende
organisatorische en technische beveiliging van jouw persoonsgegevens. Op deze wijze zorgt
Hogeschool Leiden ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit
hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

Procedure melden mogelijke datalekken
Hogeschool Leiden doet er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Ondanks alle beveiligingsmaatregelen kan het toch gebeuren dat persoonsgegevens voor
onbevoegden toegankelijk zijn. Het is belangrijk om een (mogelijk) datalek zo snel mogelijk te
signaleren en de (mogelijke) gevolgen te beperken. Hogeschool Leiden en haar medewerkers zijn
daar zeer alert op en ook jouw hulp kan hierbij van belang zijn.
Mocht je van een datalek op de hoogte zijn of mocht je een datalek vermoeden dan vragen we je om
dit direct te melden bij de Servicedesk (071-5188 900).
De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) van het datalek treedt dan in werking.

Wijzigingen van het Privacy Statement
Hogeschool Leiden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy
Statement. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele
wijzigingen.
Meer informatie over het Beleid verwerking persoonsgegevens van Hogeschool Leiden, het
verwerken van persoonsgegevens en informatiebeveiliging is te vinden op www.hsleiden.nl en de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen of klachten
Als je van mening bent dat dit Privacy Statement niet wordt nageleefd, een vraag of een klacht hebt
over het gebruik van je persoonsgegevens door Hogeschool Leiden
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, kunt je dit rechtstreeks laten weten aan de FG via het mailadres: heusschen.v@hsleiden.nl.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.

Privacy Statement Studenten Hogeschool Leiden
Vastgesteld door het CvB op 29 maart 2021
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Bijlage 1 – Nadere toelichting op het recht op beperking van de verwerking van
persoonsgegevens
Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens door de hogeschool tijdelijk stil te
leggen (te beperken) in de volgende situaties:
o
o
o
o

Jij meent dat jouw gegevens onjuist zijn en de hogeschool controleert binnen een bepaalde tijd
de juistheid van de gegevens: beperking gedurende die tijd;
De verwerking is onrechtmatig en jij wil niet dat de gegevens gewist worden, maar dat ze beperkt
worden;
Hogeschool Leiden heeft de persoonsgegevens niet meer nodig (en moet ze dus eigenlijk
wissen), maar jij hebt de gegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering;
Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en de hogeschool heeft nog niet gereageerd op
dit verzoek omdat uitgezocht moet worden of de belangen van de verwerking zwaarder wegen
dan jouw belangen. Je kan dan om beperking van de verwerking verzoeken gedurende de
periode waarin je het antwoord van de hogeschool afwacht.

Terug naar het recht op beperking
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Bijlage 2 – Nadere toelichting op het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van
persoonsgegevens
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in twee
gevallen.
In de eerste plaats als de verwerking is gebaseerd op de grondslagen:
•
•

vervulling van een taak van algemeen belang of openbare orde; of
het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als je je op dit recht beroept dan moet de hogeschool de verwerking staken tenzij de hogeschool
dwingende, gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw
belangen, rechten en vrijheden.
Ten tweede kan je bezwaar maken als jouw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Je moet dan aantonen dat er
sprake is van specifieke met jouw situatie verband houdende redenen om met de verwerking te
stoppen. Is dat inderdaad het geval dan moet de verwerking gestaakt worden tenzij de verwerking
voor Hogeschool Leiden noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
Terug naar het recht op bezwaar
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