1/3

Privacyverklaring: enquête vaccinatiestatus COVID-19
Datum: 14 september 2021
De Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: VU) hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en
de veiligheid van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met
jouw persoonsgegevens in de enquête over de vaccinatiestatus van COVID-19 van VU-studenten. Wij
verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming (UAVG).
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De Stichting VU is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden
beschreven. De Stichting VU houdt als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) de VU in stand.
De Stichting VU is gevestigd aan de De Boelelaan 1105 te (1081 HV) Amsterdam en is ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53815211.
2.

Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?

Als je de respectievelijke vragen invult dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:
a.

Leeftijd;

b.

Studie;

c.

Afkomst van je ouders;

d.

Religieuze en/of spirituele achtergrond;

e.

Geslacht;

f.

Bereidheid om je te testen op COVID-19;

g.

Vaccinatiestatus van COVID-19;

h.

Of je ooit COVID-19 gehad hebt;

i.

Jouw mening over het COVID-19 beleid; en

j.

Datum, tijdstip en duur van het invullen van de vragenlijst.

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.

Wetenschappelijk onderzoek door de VU naar COVID-19 en vaccinatie- en testbereidheid; en

b.

Beleidsvorming van de VU omtrent COVID-19. Beleidsvorming vindt alleen plaats op basis van de
geaggregeerde anonieme uitkomsten en dus niet op basis van individuele antwoorden.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
-

Je hebt toestemming (artikel 6.1a en 9.2a AVG) gegeven voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. 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.

PRIVACYVERKLARING: ENQUÊTE VACCINATIESTATUS COVID-19

Versie: 2.1

2/3

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door de betrokken onderzoekers van de VU.
5. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens maakt de VU gebruik van dienstverleners (verwerkers) die
in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de VU jouw persoonsgegevens verwerken. Met deze
dienstverleners sluit de VU verwerkersovereenkomsten om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens
zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden
verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen.
De enquête wordt uitgevoerd doormiddel van diensten van Qualtrics LLC. De gegevens worden
opgeslagen in Research Drive wat een dienst is van SURF B.V..
Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Mocht dit op enig moment wel het geval
zijn, dan zullen wij jou hierover informeren. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden voor
zover de privacywetgeving dit toestaat, bijvoorbeeld omdat je hiervoor voorafgaande toestemming hebt
gegeven of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten de
Europese Economische Ruimte?
Ja, jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte
(EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
De enquête wordt gehouden doormiddel van Qualtrics. De leverancier van Qualtrics is gevestigd in de
Verenigde Staten van Amerika. Met Qualtrics zijn er contractuele afspraken gemaakt om te waarborgen
dat jouw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Hiervoor is een zogeheten EU Model contract gebruikt.
Een kopie hiervan kan worden opgevraagd via de Functionaris Gegevensbescherming.
7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de vooraf vastgestelde
doeleinden te bereiken of zolang de wet voorschrijft.
De verzamelde gegevens worden 10 jaar nadat het onderzoek gepubliceerd is vernietigd. De gegevens
worden bewaard om, indien nodig, het onderzoek te herhalen t.b.v. bijvoorbeeld kwaliteitsdoeleinde.
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. De betrokken personeelsleden
zijn gebonden tot geheimhouding en de gebruikte IT-systemen zijn passend beveiligd.
9. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Als je vragen hebt over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je die stellen
via m.camposponce@vu.nl of m.vander.hoeven@vu.nl.
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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 je persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke
onjuistheden bevatten, het recht om jouw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de
verwerking van jepersoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens en het
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je 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, kan 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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