
 

Geacht College van Bestuur,  
 
Middels deze brief wil de Centrale Studentenraad (CSR) reageren op uw instemmingsverzoek 
inzake de notitie Privacybeleid en verwerking persoonsgegevens van 21 oktober 2016. De CSR 
stemt niet in met het voorgestelde Privacybeleid. De CSR heeft een aantal zorgen die maken dat 
hij niet kan instemmen; deze worden hieronder uiteengezet.  
 
De CSR constateert dat de UvA de afgelopen jaren, onder invloed van toenemende digitalisering, 
steeds veelvuldiger persoonsgegevens verzamelt, opslaat en verwerkt. Alleen al de hoeveelheid 
data die gekoppeld is aan het studentnummer en de studentenpas vragen om extra aandacht 
voor privacy en persoonsgegevens. Het voorgelegde Privacybeleid is een goed begin, maar 
behoeft verdere uitbreiding om studenten en medewerkers adequaat te beschermen. De CSR 
verwacht van het College dat hij de komende jaren hier doorlopend aandacht voor zal hebben. 
 
De CSR maakt zich zorgen over de toenemende drang van beleidsmakers om data over 
studenten en medewerkers te verzamelen. De CSR wil erop wijzen dat er voorkomen moet 
worden dat gegevens onnodig worden verzameld of doorgegeven. Gegevens mogen alleen 
worden verzameld en doorgegeven voor een door de wet gegeven doel; in het geval van de UvA 
als dit noodzakelijk is voor onderwijs en onderzoek. De UvA moet zich doorlopend inzetten 
voor gegevensminimalisatie en moet onnodige verzamelwoede de kop indrukken. De CSR wil 
dat bij projecten die te maken hebben met dataverzameling of –verwerking steeds wordt 
getoetst aan deze noodzakelijkheid.  
 
Bij nieuwe projecten en activiteiten die te maken hebben met persoonsgegevens moet de UvA, 
vooruitlopend op de Europese verordening, een Privacy Impact Assessment toevoegen aan het 
plan. Er moet al vroeg in de planvorming aandacht worden besteed aan privacy en de CSR 
stimuleert het College de functionaris gegevensbescherming hierbij te betrekken. Het verdient 
aanbeveling dit ook expliciet op te nemen in de notitie Privacybeleid, bij voorkeur onder kopje 5 
‘Implementatie van beleid’.  
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Daarnaast moeten ook activiteiten die al plaatsvinden worden getoetst op privacybescherming. 
De CSR vindt het schokkend dat pas sinds kort er beleid bestaat voor cameratoezicht, terwijl de 
UvA dit al jaren inzet. Andere aandachtspunten vanuit de CSR zijn het toenemend gebruik van 
pasjessystemen, connecties met Eduroam en de vastlegging van dispensatieregelingen in SIS. De 
CSR verwacht dat het College, in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming, de 
privacy in deze lopende projecten waarborgt.  
 
Daarnaast wil de CSR erop aandringen dat het College adequate communicatie naar studenten 
volledig faciliteert. Er moet er een overzicht komen waarin opgenomen wordt welk type 
gegevens de UvA opslaat en wie deze gegevens mag inzien. Daarnaast moeten de rechten die 
studenten hebben t.a.v. hun persoonsgegevens expliciet kenbaar worden gemaakt op het 
moment van verzameling van de gegevens. Deze rechten, en bovengenoemd overzicht, moeten 
eveneens makkelijk vindbaar zijn op de UvA-website, bijvoorbeeld door een lemma ‘privacy’ toe 
te voegen aan de A-Z lijst. Het verdient aanbeveling dat op het moment van toestemming 
studenten worden doorverwezen naar de website met uitgebreide informatie over privacy.  
 
Ook is het van belang dat studenten een algemeen verzoek tot inzage van persoonsgegevens 
kunnen doen, aangezien het voor studenten onduidelijk kan zijn welke specifieke gegevens er 
opgeslagen zijn. De CSR gaat ervan uit dat dit mogelijk is onder clausule 8.2 ‘recht op inzage’.  
 
De CSR eist een inspanningsbelofte van de UvA om studenten op de hoogte te stellen welke 
gegevens bewaard worden en wat er met deze gegevens gebeurt. Dit moet ook op genomen 
worden in de regeling, bijvoorbeeld onder het kopje beleidsprincipes of onder kopje 8 ‘Rechten 
van betrokkenen’.  
 
De CSR hoopt dat privacy de komende jaren hoog op de agenda blijft staan en integraal 
onderdeel wordt van het universitair beleid. De CSR verwacht dat de UvA steeds zal toezien op 
gegevensminimalisatie, de betrokkenheid van de functionaris gegevensbescherming en 
adequate communicatie naar studenten.  
 
Hoogachtend, 

 
 
Alex Tess Rutten 
Voorzitter CSR 16|17 
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