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Uw privacy is belangrijk voor de Universiteit van Humanistiek (hierna UvH). In deze privacyverklaring
leest u waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt als deelnemer aan een van de
onderzoeksprojecten van de Universiteit voor Humanistiek. Ook vindt u informatie over de wijze van
verwerking en wat uw rechten zijn.
Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Universiteit
voor Humanistiek. De UvH is gevestigd aan de Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht en geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41182028.
Deelname onderzoeksprojecten
Uw deelname aan een onderzoeksproject is altijd vrijblijvend en uit vrije wil. Er zal altijd om uw
toestemming gevraagd worden, en u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming weer in te
trekken.
Als deelnemer aan het onderzoeksproject geeft u de onderzoekers verbonden aan de UvH het recht
om persoonsgegevens van u te verwerken voor onderzoeksdoeleinden, in overeenstemming met deze
privacyverklaring en het door u ondertekende toestemmingsformulier.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de onderzoeksgegevens hergebruikt worden voor ander
onderzoek en/of onderzoeksdoeleinden. Als dit het geval is bent u hier vooraf over geïnformeerd
middels de informatiebrief en is hiervoor uw toestemming gevraagd.
Persoonsgegevens
Over de specifieke persoonsgegevens die van u verzameld en verwerkt worden wordt u vooraf en
gedurende het onderzoek geïnformeerd middels het toestemmingsformulier en andere (aanvullende)
documenten. Het gaat hier in de meeste gevallen om uw NAW-gegevens en door u verstrekte en over
u verzamelde onderzoeksgegevens.
Doeleinden en grondslagen
Wij verwerken de door u verstrekte onderzoeksgegevens of over u verzamelde onderzoeksgegevens
voor onderzoeksdoeleinden, welke nader worden gespecificeerd en toegelicht middels het
toestemmingsformulier en andere (aanvullende) documenten. De grondslag voor deze verwerking is
uw toestemming.
Wij verwerken uw NAW-gegevens om, indien van toepassing, met u te communiceren of u te
informeren over de resultaten van het onderzoeksproject waar u aan deel heeft genomen. De
grondslag voor deze verwerking is uw toestemming of het gerechtvaardigd belang van de UvH.

Delen van gegevens
Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan de volgende personen of organisaties:
▪ Onderzoekers van de UvH die betrokken zijn bij het onderzoeksproject waarvoor uw gegevens
zijn verzameld en worden verwerkt.
▪ Partners waarmee de UvH samenwerkt aan het betreffende onderzoeksproject. De doorgifte
van uw gegevens geschiedt enkel voor onderzoeksdoeleinden en is beperkt tot enkel die
gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en/of beheren van het onderzoek.
▪ Daarnaast gebruiken we (gespecialiseerde) externe leveranciers die voor ons bepaalde
verwerkingen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld computer- of informaticadiensten (waaronder het
beheren van de computerinfrastructuur). Met deze leveranciers zijn schriftelijke afspraken
gemaakt die garanderen dat uw persoonsgegevens veilig, worden verwerkt en niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Waar worden gegevens bewaard en verwerkt?
Uw gegevens worden in de regel enkel bewaard en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte
(EER). Enkel in uitzonderlijke gevallen en wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het onderzoeksproject
(bijvoorbeeld bij internationaal onderzoek waarbij wordt samengewerkt met niet-Europese partners)
kunnen uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. Wij zorgen er voor dat uw gegevens in
dergelijke gevallen evengoed bescherm zijn als wanneer deze binnen de EER worden verwerkt. Mocht
een dergelijke situatie zich voordoen zullen wij u hierover informeren.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na verloop van de
bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. De UvH hanteert
hiervoor de volgende uitgangspunten:
▪
▪

▪

Onderzoeksgegevens worden na afronding van het onderzoek minimaal tien jaar bewaard.
Deze onderzoeksgegevens worden ontdaan van de gegevens op basis waarvan u kunt worden
geïdentificeerd (zie hierna onder beveiliging).
Uw NAW gegevens worden na afronding van het onderzoek vernietigd tenzij het gaat om
zogenaamd longitudinaal onderzoek in het kader waarvan u opnieuw wordt gevraagd aan het
onderzoek deel te nemen. Dit is in dat geval vastgelegd in de door u ondertekende
toestemmingsverklaring.
De toestemmingsverklaring wordt na afronding van het onderzoek nog tien jaar op een aparte
plaats bewaard zodat deze niet in verband kunnen worden gebracht met de
onderzoeksgegevens.

Beveiliging
De UvH treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige
toegang of eender welke andere ongeoorloofde verwerking.
Tenzij met u anders is overeengekomen worden uw persoonsgegevens tijdens de verwerking zo snel
mogelijk gepseudonimiseerd, door de direct identificerende gegevens (zoals uw NAW-gegevens) uit
de databestanden te verwijderen en te vervangen door een nummer of pseudoniem. De originele
gegevens en nummers worden aan elkaar gekoppeld in een zogeheten sleutelbestand dat op een
aparte goed beveiligde plaats wordt opgeslagen.

Rechten van betrokkenen
Ten aanzien van de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
▪ U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en een kosteloze kopie te ontvangen van
de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
▪ U heeft het recht om ons te verzoeken foutieve of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren
en/of aan te vullen.
▪ U heeft te allen tijde het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
▪ Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van de grondslag gerechtvaardigd
belang heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
▪ U heeft het recht om, in specifieke gevallen, uw persoonsgegevens te (laten) wissen.
▪ In specifieke gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens in digitale vorm te ontvangen
of om ze rechtstreeks te laten doorsturen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke,
voor zover dit technisch mogelijk is voor ons.
▪ U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde
verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.
De uitoefening van uw recht op het recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en het
recht op wissen van uw persoonsgegevens kan op grond van de wet in bepaalde omstandigheden
worden geweigerd. Dit indien de persoonsgegevens enkel en uitsluitend voor statistische of
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Als deze omstandigheden zich voordoen bestaat de
kans dat de UvH van deze mogelijkheid gebruik maakt, en zal u hierover geïnformeerd worden.
Als u van een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen kunt u uw verzoek richten tot de Privacy
Officer van de UvH. Deze is te bereiken op: privacyofficer@uvh.nl.
Klachten
Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemenmet
de Functionaris Gegevensbescherming van de UvH. Deze is te bereiken vi a: FG@privaty.nl. De
Functionaris Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor de UvH toezicht op de naleving van
de AVG.
Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de UvH uw klacht afhandelt, of als u uw klacht liever
niet bij de UvH indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.
Algemeen Privacy Statement
Het algemene Privacy Statement van de universiteit met betrekking tot het gebruik en de verwerking
van persoonsgegevens vindt u desgewenst op https://www.uvh.nl/contact/privacy-statement

