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Privacy Notice studiekiezers 
U wilt een bachelor- of masteropleiding gaan volgen. Dan is het belangrijk dat u beschikt 
over de juiste informatie. Universiteit Leiden wil u zo goed mogelijk helpen bij het maken 
van een studiekeuze. Bijvoorbeeld door u te informeren over opleidingen, 
voorlichtingsactiviteiten of andere onderwerpen die samenhangen met studeren aan de 
Universiteit Leiden. Om dat te kunnen doen maken we gebruik van uw persoonsgegevens.  

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Gegevens worden verzameld bij het aanvragen van brochures, en het aanmelden voor 
voorlichtingsactiviteiten. De volgende gegevens kunnen daarbij worden vastgelegd: 

• Naam, adres, woonplaats, land 
• Nationaliteit 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Geboortedatum  
• Geslacht  
• Voorkeurstaal 
• Profielkeuze, onderwijstype vooropleiding en onderwijsinstelling vooropleiding 
• Verwacht startjaar studie 
• Studiekeuze-informatie 
• Interactiegegevens website (zie de informatie over ‘cookies’) 

Voordat Universiteit Leiden uw gegevens vastlegt wordt altijd eerst toestemming 
gevraagd. Deze toestemming kunt u eenvoudig intrekken. U ontvangt dan geen informatie 
meer. Intrekken van toestemming kan door te mailen naar privacy@bb.leidenuniv.nl. 

Hoelang worden uw gegevens gebruikt en opgeslagen? 

Als u toestemming hebt gegeven bewaren we uw persoonsgegevens voor een periode van   
7 jaar. Tijdens deze periode ontvangt u informatie over onderwerpen die samenhangen 
met uw studiekeuze.   

Inzage in persoonsgegevens 

Mocht u willen weten welke gegevens u heeft achtergelaten bij Universiteit Leiden stuur 
dan een verzoek aan de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@bb.leidenuniv.nl. 
De Functionaris Gegevensbescherming vraagt u dan om langs te komen en uzelf te 
identificeren. Daarna kan de Universiteit u de gegevens toesturen.  

Via deze weg kunt u ook gebruikmaken van uw rechten op verwijdering, correctie en 
overdracht. 
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Verwerking door andere organisaties 

Bij de informatievoorziening maakt Universiteit Leiden gebruik van externe leveranciers. 
Deze handelen in opdracht van Universiteit Leiden. Zo werkt Universiteit Leiden 
bijvoorbeeld met een externe partij voor het registreren van aanmeldingen bij 
voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast kunt u met Universiteit Leiden in contact treden via 
diverse websites die aankomend studenten helpen bij het vinden van de juiste opleiding. 
Deze websites richten zich op studiekiezers die een opleiding in het buitenland zoeken. 
Voorbeelden hiervan zijn masterstudies.com en Find a University.  

 

Heeft u een klacht? 

Indien u een klacht heeft over hoe de Universiteit Leiden omgaat met uw 
persoonsgegevens en u komt er niet uit met de Functionaris Gegevensbescherming dan 
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, telefoon 088 - 1805 250. 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

