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Privacy Notice Medewerkers
Universiteit Leiden beschikt over persoonsgegevens om uw werk bij de universiteit
mogelijk te maken. De universiteit vindt het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan.
Hieronder staat beschreven wat er verzameld wordt en wat hiermee gedaan wordt.

Wie verzamelt de gegevens?
De gegevens worden verzameld en verwerkt door de Universiteit Leiden. De
bezoekadressen en receptietelefoonnummers zijn hier te vinden.
Waarom worden gegevens over u verzameld en wat wordt er mee gedaan?
Bij sollicitatie, aanstelling en tijdens uw dienstverband worden er een aantal gegevens
over u verzameld, van naam, adres en bankrekeningnummer tot aanstellingsbesluiten en
R&O-verslagen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om uw salaris uit te betalen;
om u toegang te geven tot alle relevante gebouwen en IT-systemen; en om beoordelingen
en afspraken vast te leggen. Alle gegevens dienen voor een zo volledig mogelijke
ondersteuning van zowel de universiteit als werkgever als van u als werknemer. In het
kader van transparantie plaatsen wij ook separate informatie – bijvoorbeeld over
nevenwerkzaamheden – op de website.
Hoe zit het wettelijk?
Voor het gebruik van gegevens heeft de universiteit één of meer wettelijke grondslagen
nodig.
Voor medewerkers vloeit de verwerking van gegevens voort uit de aanstelling bij de
Universiteit Leiden en betreft de grondslag meestal: noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst. Ook de grondslag: noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting – bijvoorbeeld bij het doorgeven van gegevens aan de Belastingdienst- komt
voor. Voor het gebruik van gegevens die nodig zijn voor het draaiend houden van de
Universiteit, zoals bijvoorbeeld het gebruik voor toegangscontrole middels de
medewerkerskaart, is de grondslag: gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke – van toepassing.
Het beveiligen van de universiteit kent een gerechtvaardigd belang. Om beveiliging te
bewerkstelligen vindt er via de medewerkerskaart toegangscontrole plaats bij de
verschillende gebouwen. Ook hangen er op sommige plaatsen beveiligingscamera’s die
eventueel diefstal registreren.

1
Mei 2018

Privacy Notice Medewerkers

Aan wie worden mijn persoonsgegevens doorgestuurd?
Als u komt werken bij de Universiteit Leiden worden relevante persoonsgegevens aan een
aantal organisaties doorgestuurd. De voornaamste zijn:
-

de Belastingdienst
het ABP
het UWV
(bij ziekte) de dienst VGM
de IND (indien non-EU medewerker)

Hoe en hoelang worden uw gegevens gebruikt en opgeslagen?
De universiteit slaat persoonsgegevens op in systemen die veilig zijn. Met leveranciers van
diensten en opslag worden heldere afspraken gemaakt die vastgelegd worden in een
verwerkingsovereenkomst.
Hoe lang de gegevens worden bewaard, is per gegevenssoort vastgelegd. Zo moeten
bijvoorbeeld aanstellingsbesluiten tot 10 jaar na het ontslag worden bewaard. Een
mogelijke uitzondering bestaat wanneer het langer bewaren nodig is voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden.
Andere gegevens worden direct verwijderd. Het is immers niet meer relevant tot welke
gebouwen u via uw medewerkerskaart toegang heeft gehad.
Wat als u uw gegevens in wilt zien?
Over de mogelijkheden om als medewerker uw personeelsgegevens in te zien, kunt u
contact opnemen met uw P&O-adviseur.
Is uw dienstverband geëindigd, kunt u een verzoek indienen bij de Functionaris
Gegevensbescherming (FG). Dit kan via privacy@bb.leidenuniv.nl. Ook voor alle
specifieke vragen kunt u terecht bij de FG. De FG zal u dan vragen langs te komen om u te
identificeren, waarna we u de gegevens toesturen. Via deze weg kunt u ook gebruikmaken
van uw recht verwijdering, correctie en overdracht te vragen.
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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