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Privacyverklaring: promovendipsycholoog 
Datum: 14 maart 2022 
 
De Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: VU) hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en 
de veiligheid van jouw persoonsgegevens. 
 
In deze Privacyverklaring beschrijft de promovendipsycholoog van de VU hoe er wordt omgegaan met 
jouw persoonsgegevens en hoe daarbij jouw privacy wordt gewaarborgd. De promovendipsycholoog 
verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het medisch beroepsgeheim, de Beroepscode 
voor psychologen, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)en de geldende 
privacywetgeving zoals 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 - die de VU in stand houdt - is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze 
privacyverklaring worden beschreven. De VU heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat jouw 
persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende (privacy)wetgeving.  
 
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?  
De promovendipsycholoog verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou: 
a. De gegevens die je zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (e-

mail) hebt verstrekt, zoals personalia, contactgegevens of andere persoonsgegevens; 

b. De persoonlijke informatie die je bespreekt met de promovendipsycholoog. De 
promovendipsycholoog heeft - zonder jouw uitdrukkelijke toestemming - geen toegang tot gegevens 
van jou die zich bij anderen bevinden zoals de personeelsadministratie, je huisarts of eventuele 
andere behandelaren.  

3. Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke 
grondslag?  

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 
a. het begeleiden van jou; en  

b. het evalueren en verbeteren van begeleidingstrajecten. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 

c. de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de afspraken die je hebt gemaakt met de 
promovendipsycholoog (artikel 6.1b AVG); en/of 

d. je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 6.1 a AVG). In 
dat geval heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken door contact met ons op te 
nemen via de contactgegevens zoals vermeld bij vraag 9.  

  

https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/beroepsgeheim-privacy/
https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/beroepsgeheim-privacy/
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4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens? 
De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door de promovendipsycholoog 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? 
Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld binnen of buiten de VU. De 
promovendipsycholoog zal vanuit de Beroepscode voor Psychologen aan niemand melden dat je wordt 
begeleid door de promovendipsycholoog. Ook zal dit niet worden opgenomen in je personeelsdossier en 
ook niet worden doorgegeven aan betrokkenen bij jouw promotietraject. 
 
Indien de promovendipsycholoog zich gefundeerd zorgen maakt over jouw acute veiligheid, omdat er 
direct gevaar dreigt voor jezelf of voor anderen, dan is het mogelijk dat de promovendipsycholoog 
hierover contact opneemt met de regiehouder zorgwekkend gedrag van de VU en/of een crisisdienst van 
de GGZ. Dit heeft uitsluitend tot doel om te achterhalen of de VU actie kan en moet ondernemen om jouw 
acute veiligheid te waarborgen. Dit is een uitzonderlijke situatie, die gelukkig niet vaak voorkomt.  
 
Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken 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. 
 
Bij de werkzaamheden van de promovendipsycholoog maakt de VU gebruik van de volgende 
dienstverlener: 
 

- SURF B.V.: De persoonsgegevens die de promovendipsycholoog verwerkt in het kader van je 
begeleiding (zie vraag 2) worden opgeslagen op een goed beveiligde server van SURF. De VU heeft 
een verwerkersovereenkomst gesloten met SURF.  

Jouw 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 jij hiervoor voorafgaande toestemming 
hebt gegeven of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.  

6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische 
Ruimte? 

Nee, jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten 
de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein 
en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens tussen deze landen gelden op grond van de AVG geen 
aanvullende regels. 

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de vooraf vastgestelde 
doeleinden te bereiken. Jouw dossier en persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de 
behandeling door de promovendipsycholoog worden 20 jaar bewaard gerekend vanaf de het einde van de 
behandeling.  

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.  
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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 aan de 
promovendipsycholoog via v.c.kraak@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, 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 zich aan de hand van 
aanvullende persoonsgegevens die de VU van je verwerkt te identificeren. Indien geen minder ingrijpende 
wijze van identificeren mogelijk is, dan kan u worden gevraagd zich 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. 

mailto:v.c.kraak@vu.nl
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