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Privacyverklaring  

Onderwijs voor Professionals  
Versie: 02-06-2022 
 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe de Universiteit Utrecht (UU) omgaat met 

jouw persoonsgegevens wanneer je deelneemt aan onderwijs die wordt aangeboden 

vanuit Onderwijs voor Professionals (OvP). We vinden het belangrijk dat jij hier goed van 

op de hoogte bent en raden je dan ook aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

 

Wat is Onderwijs voor Professionals? 

Onderwijs voor Professionals is onderwijsaanbod dat specifiek is gericht op de hoger 

opgeleide (HBO+ – WO) vanaf 23 jaar tot AOW-leeftijd, die interesse heeft in (verplichte) 

bijscholing, persoonlijke professionele ontwikkeling of diplomaonderwijs (bachelor en 

master). 

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens? 

De UU is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. De UU vindt het van essentieel 

belang dat de persoonsgegevens van haar studenten, onderzoekers, medewerkers en 

bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij 

willen ook open zijn over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door ons worden 

verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen 

houden aan de eisen die de AVG stelt. 

 

Waarvoor verwerkt de UU jouw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die de UU verwerkt in het kader van OvP worden uitsluitend 

gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 

- Om te beoordelen of deelnemers voldoen aan de toelatingscriteria van het door 

hen gekozen onderwijs; 

- Om deelnemers te registreren voor onderwijs; 

- Om een persoonlijke account aan te maken voor deelnemers waarmee zij 

kunnen inloggen op de Osiris omgeving voor OvP; 

- Om deelnemers in staat te stellen om studiemateriaal te downloaden en te 

gebruiken; 

- Voor het toekennen en uitgeven van diploma’s of certificaten aan deelnemers 

die een cursus positief hebben afgerond; 

- Voor het sturen van praktische informatie naar deelnemers, bijvoorbeeld 

wanneer door een onvoorziene omstandigheid een wijziging in het programma 

optreedt; 

- Om betalingen te verwerken. 

 

UU verwerkt persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden voor de 

uitvoering van de overeenkomst die wij met deelnemers aangaan en op basis van 

wettelijke verplichtingen. Als de UU de persoonsgegevens wil verwerken voor andere  
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doeleinden dan hierboven beschreven, zal UU dit alleen doen wanneer wij hiervoor 

toestemming hebben verkregen of een gerechtvaardigd belang hebben.  

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Wanneer je deelneemt aan een OvP cursus kunnen de volgende persoonsgegevens van 

jou worden verwerkt: 

- Voor- en achternaam; 

- Geslacht; 

- Geboortedatum; 

- Geboorteland; 

- Geboortestad (optioneel); 

- Nationaliteit; 

- E-mailadres; 

- Telefoonnummer  

- Straatnaam en huisnummer; 

- Postcode; 

- Woonplaats; 

- Voertaal; 

- Studentnummer; 

- Kopie identiteitsbewijs; 

- (Zakelijke) factuurgegevens; 

- Status van betaling, datum van betaling, bedrag dat betaald is etc.  

- Functietitel; 

- Opleidingsniveau; 

- Gegevens noodzakelijk voor toelating; 

- Eventuele inhoud van correspondentie. 

 

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 

Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of 

onbevoegd gebruik, past de UU passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen 

tot) misbruik doen wij aangifte. De UU neemt daarnaast organisatorische maatregelen 

om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. 

 

Worden mijn gegevens gedeeld met partijen buiten de EER? 

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar ontvangers in 

landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dat wel gebeurt, treffen 

we passende maatregelen, zoals contractuele afspraken, om te waarborgen dat je 

gegevens adequaat worden beschermd. 
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Worden mijn gegevens gedeeld met derden? 

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, 

omdat: 

• wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken; 

• dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren; 

• wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een 

vermoeden van een misdrijf). 

De partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken zijn: 

• ICT-leveranciers en -dienstverleners; 

• Online tools voor examinering en evaluatie; 

• Betaalprovider; 

• Incassobureau. 

De UU maakt contractuele afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en 

zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens te waarborgen.  

Welke rechten heb ik volgens de AVG en hoe moet ik deze uitoefenen? 

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de UU. Geeft daarbij duidelijk aan 

dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook 

verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover 

de UU nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke 

bewaartermijnen. Houdt er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een 

legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te controleren.  

Wanneer je één van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor contact 

opnemen met ubd.oo.privacy@uu.nl 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

De UU zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke 

termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, 

niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor jouw 

persoonsgegevens zijn verzameld. 

 

Vragen 

Als je vragen hebt over hoe de UU omgaat met jouw persoonsgegevens, kun je contact 

met ons opnemen door een e-mail te sturen naar ubd.oo.privacy@uu.nl. 

 

Als je van mening bent dat de UU jouw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt 

of als je niet tevreden bent met het antwoord op een vraag of verzoek, kun je een klacht 

indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw 

klachtmogelijkheden vind je hier.  

mailto:ubd.oo.privacy@uu.nl
mailto:ubd.oo.privacy@uu.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

