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Privacyverklaring: Studeren in het buitenland – uitgaande studenten 
Student- & Onderwijszaken: International Office  
Datum: 12 augustus 2019 
 
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) vindt privacy belangrijk. In deze Privacyverklaring beschrijven wij 
hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens wanneer je via de VU gaat studeren aan een 
partneruniversiteit in het buitenland.   

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Stichting VU, die de VU in stand houdt, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze 
privacyverklaring worden beschreven. De Stichting VU is gevestigd aan De Boelelaan 1105, 1081 HV 
Amsterdam.   
 
Stichting VU heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt 
in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  

2. Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?  

Wanneer je via de VU gaat studeren aan een partneruniversiteit in het buitenland verwerken wij de 
volgende persoonsgegevens van jou. Wees je er van bewust dat de VU deze persoonsgegevens doorgeeft 
aan de partneruniversiteit wanneer je jouw plaatsing accepteert. 
 
In alle gevallen: 
a. Volledige naam; 

b. VU e-mailadres; 

c. Opleiding VU; 

d. Beoogde buitenlandse studieperiode (het semester waarin je in het buitenland gaat studeren); 

 
In veel gevallen verlangen partneruniversiteiten dat zij ook de volgende persoonsgegevens ontvangen: 

e. Geboortedatum; 

f. Geslacht; 

g. Studieprogramma en niveau (bachelor/master); 

h. Alternatief e-mailadres; 

i. Nationaliteit; 

j. Paspoortnummer; 

k. Afgeschermde kopie paspoort; 

l. Cijferlijst; en/of 

m. Cijfergemiddelde. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
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3. Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke 
grondslag?  

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 
a. Ondersteuning en begeleiding van studenten bij een studie aan een partneruniversiteit in het 

buitenland. Dit omvat bijvoorbeeld de inschrijving bij de partneruniversiteit.; 

b. De interne controle en de bedrijfsbeveiliging; 

c. De uitvoering of toepassing van wetgeving. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 
a. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Deze 

gerechtvaardigde belangen bestaan uit het stimuleren en ondersteunen van de internationale 
mobiliteit van studenten en het profileren van de VU als internationale universiteit; en/of 

b. Indien je een partneruniversiteit buiten de EER kiest, in een land wat door de Europese 
Commissie niet is aangemerkt als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, 
worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan de partneruniversiteit op basis van jouw 
toestemming.  
 
In dat geval heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken door contact met ons 
op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Indien jouw persoonsgegevens reeds zijn 
doorgegeven aan de partneruniversiteit dan kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. 

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door medewerkers van de VU die uit hoofde van hun 
functie een rol hebben in de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden 
en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens.  

5. Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld? 

Ja, wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals de leveranciers van IT-systemen 
die wij gebruiken bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast verstrekt de VU jouw 
persoonsgegevens aan de partneruniversiteit, wanneer je jouw nominatie accepteert. 
 
Indien wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen die persoonsgegevens in onze opdracht 
verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te borgen dat jouw persoonsgegevens 
zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met AVG worden verwerkt. Wij blijven zelf 
verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. 
 
Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens delen met andere partijen, zoals publieke instellingen, 
indien dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk 
bevel. 

6. 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 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. Via de onderstaande contactgegevens 
kunt u een kopie van het document opvragen dat voorziet in deze passende waarborgen. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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Indien je een partneruniversiteit buiten de EER kiest, in een land wat door de Europese Commissie wel 
is aangemerkt als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden jouw 
persoonsgegevens doorgegeven op basis van het toepasselijke adequaatheidsbesluit (conform artikel 45 
lid 1 AVG). 
 
Indien je een partneruniversiteit buiten de EER kiest, in een land wat door de Europese Commissie niet 
is aangemerkt als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden jouw 
persoonsgegevens doorgegeven op basis van jouw toestemming (conform artikel 49 lid 1 AVG). 

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Tenzij een specifieke bewaartermijn bij wet is voorgeschreven bewaren wij jouw persoonsgegevens 
zolang dit noodzakelijk is om de bovenstaande doeleinden te bereiken.  
 
De persoonsgegevens zoals vermeld onder vraag 2 worden tot twee jaar na jouw uitschrijving bewaard. 

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?  

De VU treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te 
beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

9. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Vragen over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je stellen via outgoing@vu.nl.  

10. Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen? 

Op basis van de AVG heb je - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in de persoonsgegevens 
die van jou 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, kunt 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 altijd het recht om bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens een klacht in te dienen. 

 
 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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