
 

Privacy statement Studenten Services 

Studenten Services 

Studenten Services is een centrale dienst van de Universiteit van Amsterdam en stimuleert en 
ondersteunt studenten om het beste uit hun studie en studentenleven te halen. Bij Studenten 
Services kun je daarom terecht voor uiteenlopende ondersteuning voorafgaand aan, tijdens en soms 
ook nog na je studie. Het betreft altijd aanvullende dienstverlening waar niet alle studenten gebruik 
van maken. 

Vanwege het aanvullende karakter vallen de dienstverlening die Studenten Services aanbiedt en de 
verwerkingen van persoonsgegevens die nodig zijn voor die dienstverlening niet automatisch onder 
het centrale privacy statement van de Universiteit van Amsterdam.  

Studenten Services hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens en kiest 
daarom voor een aparte privacyverklaring per dienst en/of product. In die verklaring wordt 
aangegeven wat er gebeurt met de persoonsgegevens die je als student opgeeft om gebruik te 
maken van die specifieke dienstverlening.  

 

Alle privacyverklaringen van Studenten Services beantwoorden de volgende vier vragen: 

1. Welke persoonsgegevens worden er van mij verwerkt? 
2. Wat is het doel van die verwerking van mijn persoonsgegevens? 
3. Met wie/wat worden mijn persoonsgegevens gedeeld? 
4. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

 

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van alle privacyverklaringen die horen bij de diensten 
en/of producten die Studenten Services aanbiedt. Deze privacyverklaringen worden ook altijd 
getoond op de plekken waar jij daadwerkelijk je gegevens achterlaat voordat je gebruikt kunt maken 
van de dienstverlening, bijvoorbeeld op specifieke websites of in specifieke systemen. 

Deze privacyverklaringen vormen samen met deze inleidende pagina het privacy statement van 
Studenten Services, dat op zijn beurt een aanvulling is op het Centrale Privacy Statement van de 
Universiteit van Amsterdam. Heb je vragen en/of opmerkingen over het privacy statement van 
Studenten Services, stuur dan een mail naar privacy-sts@uva.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
_____ 
1 De meeste privacyverklaringen in dit document zijn opgesteld in het Nederlands. Enkel voor de dienstverlening die 
specifiek gericht is op internationale studenten of internationale ervaringen zijn de verklaringen opgesteld in het Engels. 

http://www.uva.nl/home/disclaimers/privacy.html
http://www.uva.nl/home/disclaimers/privacy.html
mailto:privacy-sts@uva.nl


 

Bureau Studentenpsychologen 

Privacyverklaring Individuele trainingen 
Het Bureau Studentenpsychologen van de UvA hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met 
jouw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. 

Jouw dossier 

De wet (BIG) verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens 
vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet 
verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. We bewaren dit dossier in het 
Studenteninformatiesysteem (SIS). Je aanmeldformulier bewaren we maximaal 21 dagen in Topdesk 
(het systeem waarin je je aanmeldt). Nadat duidelijk is of je een afspraak krijgt bij een 
studentenpsycholoog of wordt doorverwezen naar een andere behandelaar verwijderen we je 
aanmeldformulier binnen vijf werkdagen uit Topdesk. Mochten we je naar aanleiding van je 
aanmelding niet telefonisch kunnen bereiken voor extra informatie of het maken van een afspraak 
dan bewaren we je aanmelding nog maximaal 14 dagen. Indien je niet binnen die tijd reageert op ons 
verzoek tot meer informatie, wordt je aanmeldformulier definitief verwijderd uit Topdesk. In zowel 
SIS als Topdesk is je dossier afgeschermd, wat betekent dat enkel de studentenpsychologen je 
dossier kunnen inzien. Per systeem is je dossier ook inzichtelijk voor enkele functioneel beheerders, 
maar zij hebben enkel toegang vanwege het beheren van de systemen, niet om je dossiers 
daadwerkelijk in te zien. Zij hebben daar voor ook een privacyverklaring getekend. 

Jouw rechten 

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is 
opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je ons vragen om 
deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent je het niet eens met informatie die in het dossier 
is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te 
voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle 
rechten geldt dat wij in principe ingaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van 
anderen worden geschaad, kunnen wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

Wij hebben als psychologen geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw 
uitdrukkelijke toestemming met anderen over je kunnen spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft 
de wet ons het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen 
zoeken wij als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met je te bespreken. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je bellen met +31 (0)20 525 2599 of 
mailen naar studpsy-sts@uva.nl. 

mailto:studpsy-sts@uva.nl


 

Bureau Studentenpsychologen 

Privacyverklaring Rechtstreekse training 
Het Bureau Studentenpsychologen van de UvA hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met 
jouw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. 

Jouw dossier 

De wet (BIG) verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens 
vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet 
verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. We bewaren dit dossier in het 
Studenteninformatiesysteem (SIS). Je aanmeldformulier bewaren we maximaal 21 dagen in Topdesk 
(het systeem waarin je je aanmeldt). Nadat duidelijk is dat je een training gaat volgen verwijderen we 
je aanmeldformulier binnen vijf werkdagen uit Topdesk. In zowel SIS als Topdesk is je dossier 
afgeschermd, wat betekent dat enkel de studentenpsychologen je dossier kunnen inzien. Per 
systeem is je dossier ook inzichtelijk voor enkele functioneel beheerders, maar zij hebben enkel 
toegang vanwege het beheren van de systemen, niet om je dossiers daadwerkelijk in te zien. Zij 
hebben daarvoor ook een privacyverklaring getekend. 

Jouw rechten 

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is 
opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je ons vragen om 
deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent je het niet eens met informatie die in het dossier 
is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te 
voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle 
rechten geldt dat wij in principe ingaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van 
anderen worden geschaad, kunnen wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

Wij hebben als psychologen geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw 
uitdrukkelijke toestemming met anderen over je kunnen spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft 
de wet ons het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen 
zoeken wij als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met je te bespreken. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je bellen met +31 (0)20 525 2599 of 
mailen naar studpsy-sts@uva.nl. 

  

mailto:studpsy-sts@uva.nl


 

Bureau Studentenpsychologen 

Privacyverklaring ADHD-begeleiding 
Het Bureau Studentenpsychologen van de UvA hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met 
jouw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. 

Jouw dossier 

De wet (BIG) verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens 
vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet 
verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. We bewaren dit dossier in het 
Studenteninformatiesysteem (SIS). In SIS is je dossier afgeschermd, wat betekent dat enkel de 
studentenpsychologen je dossier kunnen inzien. Per systeem is je dossier ook inzichtelijk voor enkele 
functioneel beheerders, maar zij hebben enkel toegang vanwege het beheren van de systemen, niet 
om je dossiers daadwerkelijk in te zien. Zij hebben daarvoor ook een privacyverklaring getekend. 

Jouw rechten 

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is 
opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je ons vragen om 
deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent je het niet eens met informatie die in het dossier 
is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te 
voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle 
rechten geldt dat wij in principe ingaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van 
anderen worden geschaad, kunnen wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

Wij hebben als psychologen geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw 
uitdrukkelijke toestemming met anderen over je kunnen spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft 
de wet ons het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen 
zoeken wij als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met je te bespreken. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je bellen met +31 (0)20 525 2599 of 
mailen naar studpsy-sts@uva.nl. 

  

mailto:studpsy-sts@uva.nl


 

Studentendecanen 

Privacyverklaring Afspraak maken 
De Studentendecanen hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

Wij gebruiken de door jou ingevulde informatie voor het maken van een afspraak, om ons voor te 
bereiden op het gesprek en/of om indien nodig contact met je op te nemen. Na de afspraak maken 
we een korte samenvatting van het gesprek in ons gesprekssysteem (SIS) over het onderwerp van de 
afspraak en een korte samenvatting van de inhoud. Daarnaast verwerken wij geanonimiseerd 
aantallen aanmelders en de categorie van de vragen om de dienstverlening te verbeteren en of aan 
te passen. 

 

Bewaartermijn 

We bewaren de gegevens van jouw afspraak maximaal twee jaar in onze online afsprakenmodule 
(Reflex Online), de gespreksinformatie bewaren we in SIS tot vijftien jaar na jouw afstuderen.  

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

We delen jouw gegevens niet met andere partijen. Wel kunnen alle medewerkers van het team 
studentendecanen de agenda en de gespreksverslagen inzien, zodat we gesprekken indien nodig 
kunnen overnemen of kunnen nagaan wat er besproken is voor het geval er een tweede afspraak 
wordt gemaakt. 

Daarnaast kunnen studieadviseurs en examencommissies in SIS zien dat je contact met ons hebt 
gehad, maar ze kunnen niet de inhoud lezen van wat er tijdens het contact is besproken. We delen 
de informatie alleen met noodzakelijk betrokken partijen binnen de UvA in het kader van de 
uitvoering van een door jou ingediende vraag of verzoek of bij calamiteiten. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je mailen privacy-sts@uva.nl. 

 

 

 

  

mailto:privacy-sts@uva.nl


 

Studentendecanen 

Privacyverklaring Dyslexie 
De Studentendecanen hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

Wij gebruiken de door jou aangeleverde dyslexierapportage om te kijken of je voldoet aan de criteria 
om in aanmerking te komen voor een tentamenvoorziening op basis van dyslexie. Ook kunnen we 
indien nodig contact met je op te nemen op basis van jouw gegevens. Na het beoordelen van je 
gegevens maken we een korte aantekening in ons gesprekssysteem (SIS) en verwerken de eventueel 
toegekende tentamenvoorziening in SIS. Daarnaast verwerken wij geanonimiseerd aantallen rondom 
dyslexie en tentamenvoorzieningen om de dienstverlening te verbeteren en of aan te passen. 

 

Bewaartermijn 

We bewaren de upload van jouw dyslexierapportage maximaal twee jaar in aanvraagformulier 
(Topdesk), de gespreksinformatie bewaren we tot vijftien jaar na jouw afstuderen.  

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

We delen jouw gegevens niet met andere partijen. Wel kunnen alle medewerkers van het team 
studentendecanen de dyslexierapportages inzien, zodat we de beoordeling indien nodig kunnen 
overnemen of kunnen nagaan wat er besproken is voor het geval je vragen hebt. 

Indien je op basis van je dyslexierapportage een tentamenvoorziening krijgt, kunnen studieadviseurs, 
examencommissies en Tentamen Services in SIS zien dat je een tentamenvoorziening hebt. Ze 
kunnen echter niet zien wat de reden is van deze tentamenvoorziening. We delen de informatie 
alleen met noodzakelijk betrokken partijen binnen de UvA in het kader van de uitvoering van een 
door jou ingediende vraag of verzoek of bij calamiteiten. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je mailen met privacy-sts@uva.nl. 

 

 

 

  

mailto:privacy-sts@uva.nl


 

Studentendecanen 

Privacyverklaring Profileringsfonds 
De Studentendecanen hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

Wij gebruiken de door jou in dit formulier aangeleverde informatie voor het toetsen aan de criteria 
van de regeling Profileringsfonds en voor het uitvoeren van die regeling. We registreren de aanvraag 
in het studenteninformatiesysteem van de UvA (SIS).  

 

Bewaartermijn 

We bewaren de gegevens van jouw verzoek twee jaar in het aanvraagsysteem (Topdesk) en de 
registratie van je aanvraag bewaren we tot vijftien jaar na je afstuderen in SIS. De fysieke kopie van 
de uiteindelijke beschikking Profileringsfonds dragen we na 2 jaar over aan DIV, de archiefafdeling 
van de UvA. Daar wordt de beschikking nog 30 jaar bewaard.  

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

We delen jouw gegevens niet met derden. Indien we naar aanleiding van je aanvraag besluiten je 
geld uit te keren zullen we persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitbetaling delen met het 
Administratief Centrum van de UvA dat zorgdraagt voor de uitbetaling. De fysieke kopie van de 
beschikking wordt zoals hierboven beschreven overgedragen aan DIV.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten, kun je mailen met privacy-sts@uva.nl.  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:privacy-sts@uva.nl


 

Studentendecanen 

Privacyverklaring  
Hardheidsclausule UvA Matching (Casuscommissie UvA Matching)  
De Studentendecanen hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

De Casuscommissie UvA Matching (onder voorzitterschap van de studentendecanen) gebruikt de 
door jou in dit formulier aangeleverde informatie voor het toetsen aan de criteria van de regeling 
Studiekeuzeadvies UvA en voor het uitvoeren van die regeling. We registreren de aanvraag en de 
uitkomst van je verzoek in het studenteninformatiesysteem van de UvA (SIS) ten behoeve van je 
inschrijving aan de UvA.  

 

Bewaartermijn 

We bewaren de gegevens van jouw verzoek twee jaar in het aanvraagsysteem (Topdesk) 

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

We delen jouw gegevens niet met derden. De uitkomst van je verzoek wordt ten behoeve van je 
inschrijving via SIS gedeeld met de Centrale Studentenadministratie van de UvA.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten, kun je mailen met privacy-sts@uva.nl.  

  

mailto:privacy-sts@uva.nl


 

Housing 

Privacyverklaring Short Stay 
The information sent in this form will be used by the University of Amsterdam (UvA) to offer our 
housing services. For that reason the UvA shares this information with its housing partners and the 
Municipality of Amsterdam. These housing partners require this information to offer rooms within 
the contingent of the UvA, while the Municipality needs it to designate you as a resident of 
Amsterdam. The UvA will save your data for a maximum of 3 years to check your eligibility in case of 
future applications for housing services of the UvA. The UvA will also use this information to 
approach you for participation in research to improve our service. 

Privacyverklaring Long Stay 
The UvA shares the personal information submitted in the housing form with the housing company 
for the purpose of your rental agreement. The UvA saves all financial and personal information in 
their archives for up to seven years after the end of your rental contract due to administrative 
matters concerning former renters and/or the housing company. 

By agreeing to this housing offer, you automatically agree to this. 

Immigration 

Privacyverklaring 
The information submitted in this form is used for your residence permit application. When 
applicable, it is shared with the Dutch Immigration Authority (IND).  
All documentation and information needed for the residence permit application will be saved for five 
years after your graduation date, or five years after the UvA has ended its sponsorship for another 
reason; i.e. termination of enrolment, change of purpose of your residence permit, etc.  

All of the information provided will only be used for matters regarding your immigration procedure 
or enrolment at the UvA.  

  



 

Bureau Internationale Studentenzaken 

 

Privacyverklaring 

Uitgaande Global Exchange Procedure 
The UvA uses the information submitted in this form for application and selection purposes regarding 
the Global Exchange Programme. The UvA will save this application information in their archives for 3 
years after your exchange. This information will be shared with Biomedia Amsterdam B.V. 
(developers of this web-application). The UvA shares your email address with other nominated 
outgoing Global Exchange Students for network possibilities. Global exchange students are also 
registered for the Global Exchange Alumni Network with the following personal details: first name, 
last name, email address, host university, faculty, study programme and period of exchange. Opting 
out is possible at any time after your Global Exchange Programme. 

Inkomende Global Exchange Procedure 
The UvA shares uses the information submitted in this form with Biomedia Amsterdam for 
application and selection purposes regarding the Global Exchange Programme. The UvA will save this 
application information in their archives for 3 years after your exchange. This information will be 
shared with Biomedia Amsterdam B.V. (developers of this web-application). Global exchange 
students are also registered for the Global Exchange Alumni Network with the following personal 
details: first name, last name, email address, host university, faculty, study programme and period of 
exchange. Opting out is possible at any time after your Global Exchange Programme. 

  



 

Central Student Service Desk 

 

Privacyverklaring 

Kameractie 
De UvA gebruikt de gegevens in dit formulier om te checken of de persoon in dit formulier recht 
heeft op voorrang op woningen van Studentenwoningweb. Deze persoonsgegevens worden gedeeld 
met woonstichting De Key zodat De Key voorrang kan geven op Studentenwoningweb. De UvA 
bewaart de gegevens uit dit formulier een jaar om te controleren of iemand al voorrang heeft 
gekregen of nog moet krijgen. 

 

IELTS 
De UvA gebruikt de gegevens uit dit formulier om te checken of de persoon aangegeven in dit 
formulier recht heeft op een vergoeding van de IELTS test afgenomen bij het BLTC. De UvA deelt deze 
gegevens niet met derden. De gegevens uit dit formulier worden een jaar bewaard om te checken of 
een student niet twee keer een declaratie indient.  

 

 

  



 

Student Careers Centre 

 

Privacyverklaring Afspraak maken 
Het Student Careers Centre hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

Wij gebruiken de door jou ingevulde informatie voor het maken van een afspraak, om ons voor te 
bereiden op het gesprek en/of om indien nodig contact met je op te nemen. Na de afspraak maken 
we een korte samenvatting van het gesprek in ons gesprekssysteem (SIS). 

Daarnaast verwerken wij geanonimiseerd aantallen aanmelders en de categorie van de vragen om de 
dienstverlening te verbeteren en of aan te passen. 

 

Bewaartermijn 

We bewaren de gegevens van jouw afspraak maximaal twee jaar in onze online afsprakenmodule 
(Reflex Online), de gespreksinformatie bewaren we in SIS tot drie jaar na je afstuderen. 

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

We delen jouw gegevens niet met andere partijen. Wel kunnen alle loopbaanadviseurs van het 
Student Careers Centre de agenda en de gespreksverslagen inzien, zodat we gesprekken kunnen 
overnemen of kunnen nagaan wat er besproken is voor het geval er een tweede afspraak wordt 
gemaakt. 

Daarnaast kunnen studieadviseurs en studentendecanen zien dat je een afspraak met ons hebt 
gemaakt, de inhoud wordt niet gedeeld. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je mailen met privacy-sts@uva.nl.  

 

 
  

mailto:privacy-sts@uva.nl


 

Student Careers Centre 

Privacyverklaring Aanmelden training 
Het Student Careers Centre hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

Wij gebruiken de door jou ingevulde informatie voor het opstellen van een presentielijst en om 
indien nodig contact met je op te nemen.  

We verwerken geanonimiseerde gegevens (deelnemersaantallen en evaluatiegegevens) met het doel 
om onze dienstverlening te verbeteren en of aan te passen. 

 

Bewaartermijn 

We bewaren de gegevens van jouw deelname aan de training maximaal twee jaar.  

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

We delen jouw gegevens niet met andere partijen. Mochten we gebruik maken van externe trainers 
dan ontvangen zij enkel een lijst met namen van deelnemers. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je mailen met privacy-sts@uva.nl.  

  

mailto:privacy-sts@uva.nl


 

Student Careers Centre 

Privacyverklaring Events 
Het Student Careers Centre hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

Wij gebruiken de door jou ingevulde informatie voor het bijhouden van aantallen inschrijvingen en 
toegangscontroles. Ook gebruiken we de gegevens om je op de hoogte te houden van jouw 
programma en om je na het evenement een evaluatie te kunnen sturen. We verwerken 
geanonimiseerde gegevens (deelnemersaantallen en evaluatiegegevens) met het doel om onze 
dienstverlening te verbeteren en of aan te passen. 

 

Bewaartermijn 

We bewaren de gegevens van jouw deelname aan het evenement maximaal twee jaar. Jouw account 
blijft bestaan totdat jij deze verwijderd. 

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

We delen jouw gegevens niet met derden. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je mailen met privacy-sts@uva.nl.  

 

 

  

mailto:privacy-sts@uva.nl


 

Student Careers Centre 

Privacyverklaring Job board 
Het Student Careers Centre hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

Wij gebruiken de door jou ingevulde informatie om de website goed te laten functioneren en om in 
te kunnen loggen. We verwerken geanonimiseerde gegevens met het doel om onze dienstverlening 
te verbeteren en of aan te passen. 

 

Bewaartermijn 

Jouw profiel blijft bestaan totdat jij deze verwijderd. 

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

We delen jouw gegevens niet met derden. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kun je mailen met privacy-sts@uva.nl.  

 

 

 

  

mailto:privacy-sts@uva.nl


 

Student Careers Centre 

Privacyverklaring Online Tests 
 

Het Student Careers Centre hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

Wij gebruiken de door jou ingevulde informatie om testresultaten aan jou te tonen. We verwerken 
geanonimiseerde gebruiksgegevens van de test met het doel om onze dienstverlening te verbeteren 
en of aan te passen.  

 

Bewaartermijn 

De ingevulde testgegevens en resultaten blijven bewaard tot je de test opnieuw maakt, in dat geval 
worden oude gegevens overschreven. De data wordt verwijderd indien er binnen drie jaar niet wordt 
ingelogd.  

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

De geanonimiseerde gebruikersgegevens worden binnen de UvA en met de ontwikkelaar van het 
platform gedeeld. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je mailen met privacy-sts@uva.nl. 
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Student Careers Centre 

Privacyverklaring Icares Test 
Het Student Careers Centre hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 

 

Jouw gegevens 

Wij gebruiken de door jou ingevulde informatie om testresultaten te tonen en met je door te 
spreken. We verwerken geanonimiseerde gebruiksgegevens met het doel om onze dienstverlening te 
verbeteren en of aan te passen. 

 

Bewaartermijn 

De ingevulde testgegevens en resultaten worden automatische gewist indien je jouw account 
beëindigt. Na tien jaar wordt je automatisch gevraagd of je jouw data wilt behouden of verwijderen.  

 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

Wij delen jouw gegevens niet, jouw resultaten zijn wel zichtbaar binnen het Student Careers Centre 
van de UvA. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je mailen met privacy-sts@uva.nl. 
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