Privacyverklaring Universiteit Utrecht (UU) voor de Utrechtse Wetenschapsagenda (UWA)
De Universiteit Utrecht wil zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die
bij ons werkt, studeert of deelneemt aan onderzoek en wij houden ons hierbij aan de wet
(de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG .
In deze Privacyverklaring voor het project Utrechtse Wetenschapsagenda staat beschreven
welke persoonsgegevens bewaard worden, waarom en hoe lang we ze bewaren. Dit gebeurt
altijd MET uw toestemming, u kunt verderop ook lezen wat u kunt doen als u hierin iets wilt
veranderen.
1. Verwerking van uw persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft worden gebruikt voor de uitvoering van
het project Utrechtse Wetenschapsagenda. In dit project worden vragen van Utrechters
verzameld over onderwerpen en vraagstukken die zij belangrijk vinden. Met deze vragen
maken we een Utrechtse Wetenschapsagenda. De UU gaat zich inzetten om antwoorden te
krijgen op de vragen die op deze agenda staan.
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd op het moment dat u een vraag voor dit project
indient.
2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?
In dit project worden - na uw toestemming - deze gegevens verzameld.
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Leeftijd
Emailadres

Aub de gegevens invullen die u met ons wilt delen.
We houden per ingediende vraag ook bij:
•
•

Op welke datum de vraag is ingediend
Op welke manier de vraag is ingediend (bv via de website of op een bijeenkomst)

We vragen ook apart toestemming of we u kunnen benaderen voor publiciteit over dit
project.

3. Geven en intrekken van toestemming
Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor toestemming geeft. Als u toestemming
hebt gegeven dan kunt u deze toestemming later ook altijd weer intrekken.

4. Delen van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door de Universiteit alleen gedeeld met andere organisaties
als dat nodig is voor de uitvoering van de Utrechtse Wetenschapsagenda. Dit zijn: het
Universitair Medisch Centrum Utrecht en Sharing Arts Society. Uw gegevens worden niet
verhuurd, verkocht of op een andere manier gedeeld met andere organisaties of personen
buiten het project Utrechtse Wetenschapsagenda. De UU deelt persoonsgegevens ook
alleen maar wanneer dat zorgvuldig gebeurt.
5. Hoe lang worden gegevens bewaard?
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de Utrechtse
Wetenschapsagenda te kunnen opstellen. Dit zal uiterlijk op 1 juli 2022 gebeurd zijn.
6. Hoe kunt u uw gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?
U kunt bij privacy@uu.nl een verzoek indienen om
•
•
•

Uw gegevens te bekijken
Uw gegevens aan te passen
Uw gegevens te laten verwijden

7. Een klacht indienen
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat wij uw
gegevens niet op de goede manier gebruiken.
8. Technische beveiliging
De UU zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens beschermd worden tegen toegang of
gebruik door onbevoegden. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.
9. Cookies en clickgedrag op de website
Op de lustrumwebsite van de UU worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Die
gebruiken wij om de website te verbeteren.
10. Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan
gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of
een bericht sturen aan privacy@uu.nl.
Privacyverklaring – versie
Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 maart 2021.
De UU behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het
privacystatement.
Bekijk de algemene privacyverklaring van de Universiteit Utrecht

