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Privacybeleid reactie op punten CSR

Geachte voorzitter,
Dank voor de snelle reactie van de CSR op het instemmingsverzoek van het College van Bestuur
('College') betreffende het Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens ('Privacybeleid').
U geeft aan dat de CSR niet kan instemmen met het voorgelegde beleid, waarbij u twee belangrijkste
aandachtspunten noemt en nog een aantal andere punten van aandacht. Het College gaat hieronder in
op de door u vermelde punten.
1) De CSR ziet graag een garantie voor concrete uitwerkingen van het Privacybeleid;
2) Het is de CSR onduidelijk of beleid dat uit het Privacybeleid volgt ter instemming aan de CSR
wordt voorgelegd.

Bijgaand vindt u een overzicht van aanstaande documenten en regelingen die voortvloeien uit het
privacybeleid en, meer specifiek, het informatiebeveiligingsbeleid. In het overzicht is tevens het
recht van de medezeggenschap bij de afzonderlijke documenten vermeld. Het overzicht is u vrijdag
18 mei jl. per e-mail reeds ter informatie toegestuurd.
Tevens is in het privacybeleid een verwijzing naar de uitwerking opgenomen.
Het privacystatement en cookiestatement zullen deze week aan de CSR en COR worden toegestuurd
en tevens worden gepubliceerd op de website van de UvA. Ook wordt deze week het model van de
verwerkersovereenkomst en de checklist via de website toegankelijk gemaakt voor medewerkers. U
vindt deze hier ter informatie bijgesloten. Het model is ontwikkeld door een in privacyrecht
gespecialiseerd advocatenkantoor (Vondst advocaten).
3) Blijvende aandacht voor ontwikkeling van instrumenten als learning analytics of student
analytics, met in het bijzonder aandacht voor het risico van profiling door studieadviseurs
wanneer zij toegang (zouden) krijgen tot dergelijke data.
Vanzelfsprekend heeft het College blijvende aandacht voor ontwikkeling van dergelijke
instrumenten in relatie tot de privacy van studenten. Het College zegt toe het door u vermelde risico
daarin mee te nemen.

m

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Ons kenmerk

2018cu0446

4) Training voor student-assistenten
Het College dankt u voor uw nuttige advies bijzondere aandacht aan student-assistenten te schenken,
over hoe om te gaan met persoonsgegevens en m.b.t. het niveau van data-autorisatie. Het College
heeft reeds toegezegd dit ter harte te nemen en is zeker bereid dit in de toekomt nogmaals met de
CSR te bespreken.
5) Privacy shield en een vervolgafspraak met Juridische Zaken hierover
Zoals eerder mondeling gemeld is het uitgangspunt van de UvA inderdaad dat data zoveel mogelijk
binnen de EU worden verwerkt. Juridische Zaken is graag bereid een vervolgafspraak te maken met
de CSR om dit punt nogmaals te bespreken.
6) Verslag van de functionaris gegevensbescherming (fg)
In het privacybeleid is opgenomen dat het College de bevindingen van de fg in diens jaarlijkse
rapportage zal delen met de COR en CSR.

Het College hoopt met bovenstaande reactie en bijgevoegde documenten de belemmeringen om tot
instemming te komen weg te hebben genomen. Mocht de CSR behoefte hebben aan nadere
toelichting dan is het College en ook de afdeling Juridische Zaken daartoe vanzelfsprekend altijd
bereid.
Met vriendelijke groet,
het Colle van Bestuur,

voorzitter

Bijlagen:
- het aangepaste Privacybeleid;
- het aangepaste Reglement cameratoezicht;
- een overzicht van (a.s.) documenten en regelingen die voortvloeien uit het privacybeleid en, meer
specifiek, het informatiebeveiligingsbeleid. In het overzicht is tevens het recht van de
medezeggenschap op de verschillende documenten vermeld;
- het UvA model verwerkersovereenkomst en een checklist voor medewerkers.
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