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Privacy Notice gasten 
Wanneer u zich bij de Universiteit Leiden als gast registreert, worden er gegevens van u 
gebruikt om uw bezoek aan de Universiteit te faciliteren. Hieronder staat kort en bondig 
beschreven wat er wordt verzameld en wat hiermee gebeurt. 

 

Wie verzamelt de gegevens? 

De gegevens worden verzameld en verwerkt door de Universiteit Leiden. De 
bezoekadressen en receptietelefoonnummers zijn te vinden 
op https://www.universiteitleiden.nl/locaties.  

De universiteit heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst die toezicht 
houdt op het gebruik van persoonsgegevens door de universiteit. De FG kan bereikt 
worden via privacy@bb.leidenuniv.nl. Indien u dringende vraag over privacy heeft, kunt u 
die vraag via de mail stellen. 

Waarom worden gegevens over u verzameld en wat wordt er mee gedaan? 

Bij registratie en bezoek wordt er een aantal gegevens over u verzameld, zoals bijvoorbeeld 
uw naam, adres en gastnummer. Dit zijn persoonsgegevens, net zoals uw inlognaam. 
Uiteraard zijn er veel manieren waarop deze gegevens gebruikt worden, maar allemaal ter 
ondersteuning van uw bezoek. Zo worden deze gegevens gebruikt om u toegang te geven 
tot gebouwen en IT-voorzieningen.  

Hoe zit het wettelijk? 

Voor het gebruik van uw gegevens heeft de universiteit een wettelijk geldige reden nodig, 
ook wel een wettelijke grondslag genoemd. Voor alle diensten die nodig zijn om u toegang 
te geven tot de universiteit en gebruik te laten maken van de faciliteiten van de universiteit 
wordt gebruik gemaakt van de grondslagen “toestemming” en “gerechtvaardigd belang”. 

Hoe en hoelang worden uw gegevens gebruikt en opgeslagen? 

Tijdens de periode dat u als gast de universiteit bezoekt worden de persoonsgegevens die 
nodig zijn om uw bezoek mogelijk te maken gebruikt. De universiteit slaat deze gegevens 
in haar systemen op.  

Met leveranciers van diensten en opslag zijn duidelijke afspraken gemaakt over het veilig 
opslaan van uw gegevens. Deze zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.  

De universiteit bewaart uw persoonsgegevens na het beëindigen van uw account nog één 
jaar. Na deze periode worden gegevens, waarvan geen reden meer is voor registratie, 
verwijderd. 
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Wat als u uw gegevens in wilt zien? 

Als u uw gegevens wilt inzien dan kunt een verzoek indienen bij de Functionaris 
Gegevensbescherming. Dit kan via privacy@bb.leidenuniv.nl. De Functionaris 
Gegevensbescherming zal u dan vragen langs te komen om uzelf te identificeren waarna 
wij u de gegevens binnen de gestelde termijn toesturen. Via deze weg kunt u ook gebruik 
maken van uw rechten op verwijdering, correctie en overdracht. 

Heeft u een klacht? 

Indien u een klacht heeft over hoe de universiteit omgaat met uw persoonsgegevens en u 
komt er niet uit met de Functionaris Gegevensbescherming, dan kunt u een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Telefonisch zijn ze te bereiken 
op 088 - 1805 250. 
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