Privacyverklaring Nationale Studenten Enquête
2021 (NSE 2021)
1.

Inleiding

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving, die de RUG in acht neemt, is de RUG daar ook verantwoordelijk
voor. In deze privacyverklaring word je geïnformeerd over hoe de RUG gegevens van je verwerkt
in het kader van de NSE 2021 en over de rechten die je hebt. Deze privacyverklaring is een
aanvulling op de algemene privacyverklaring (link) van de RUG. Bij tegenstrijdigheid gaat deze
privacyverklaring voor.
2. Contactgegevens verantwoordelijke
Je kunt met je vragen en verzoeken bij de RUG terecht. Je kunt terecht bij:
Rijksuniversiteit Groningen
Postadres: Postbus 72, 9700 AB Groningen
E-mail: privacy@rug.nl
Berichten die je stuurt worden gedeeld met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van
de RUG.
3. Doel en grondslag verwerking
De RUG verwerkt je persoonsgegevens in het kader van de NSE 2021. De NSE 2021 is een
belangrijke graadmeter voor de RUG. De enquête geeft inzicht in de mening van studenten over
de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen van de universiteit. Zo kan de RUG te weten
komen welke kwaliteitsverhouding er is tussen haar eigen opleidingen en tussen opleidingen
van andere universiteiten in Nederland. Ook wordt inzicht verkregen in trends op deze gebieden
door de jaren heen. De informatie wordt gebruikt om opleidingen en voorzieningen te
verbeteren en te bepalen of de geformuleerde onderwijsstrategie aansluit bij de praktijk. Tot slot
gebruikt de RUG de gegevens om te onderzoeken of getroffen maatregelen voor het verbeteren
van onderwijs en voorzieningen daadwerkelijk effect hebben.
De RUG werkt samen met de Stichting Studiekeuze123 uit Utrecht (Studiekeuze123) om de
NSE 2021 op te zetten en uit te voeren. Voor bovenstaande gerechtvaardigde belangen van de
RUG worden je RUG e-mailadres, je taalvoorkeur en enkele gegevens over het type student dat
je bent (z.o.z.) gedeeld met Studiekeuze123. Studiekeuze123 rolt vervolgens de enquête uit
onder studenten en zorgt voor de verzameling van de antwoorden op de enquêtevragen en de
rapportages daarover.
Jouw antwoorden worden anoniem aan de RUG terug geleverd. Ze zijn dan niet meer gelinkt
aan jouw e-mailadres. De RUG gebruikt je antwoorden voor onderzoek ter verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs.
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4. Verwerkte persoonsgegevens
De RUG verwerkt in het kader van de NSE 2021 de volgende persoonsgegevens:
 Contactgegevens: je student-e-mailadres wordt gebruikt om je uit te nodigen voor de
enquête. Studiekeuze123 verstuurt de uitnodigingen per e-mail.
 Gegevens over je voorkeurstaal: gegevens over je voorkeurstaal worden
aangeleverd aan Studiekeuze123 zodat deze organisatie je een uitnodiging kan sturen in
een taal die jouw voorkeur heeft.
 Gegevens over het type student dat je bent: gegevens over de faculteit(en) waar je
studeert en de opleiding(en) die je volgt worden gedeeld met Studiekeuze123. Deze
worden vervolgens aan de enquêteresultaten gelabeld.
 Enquête-antwoorden: De enquête-antwoorden die je geeft, geven inzicht in je
mening over de kwaliteit van de opleiding en voorzieningen aan de RUG en welk type
student je bent.
5. Ontvangers van je persoonsgegevens
Binnen de organisatie van de RUG worden je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de
personen voor wie dat noodzakelijk is in het kader van het uitzetten en houden van de NSE
2021.
Studiekeuze123 gebruikt de resultaten van de NSE 2021 om eigen analyses te doen en
rapportages op te stellen. Hierover word je nader geïnformeerd door Studiekeuze123. Na een
jaar worden je gegevens door Studiekeuze123 verwijderd.
De RUG zorgt ervoor dat met Studiekeuze123 afspraken zijn gemaakt over de zorgvuldige
omgang met je persoonsgegevens. Er is een overeenkomst gesloten met Studiekeuze123, waarin
is bepaald dat Studiekeuze123 je persoonsgegevens passend dient te beschermen en ze na afloop
van de overeengekomen verwerkingen vernietigt.
Studiekeuze123 schakelt een onderzoeksbureau in bij het uitvoeren van de NSE 2021. Dit is
Onderzoeksbureau MWM2, gevestigd te Amsterdam. Studiekeuze123 heeft met deze partij
een overeenkomst afgesloten die waarborgt dat deze partij een passend beschermingsniveau
biedt voor jouw gegevens.
6. Bewaartermijnen
De RUG bewaart je enquête-antwoorden niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van
de doelen van de NSE 2021 en de daaraan verbonden verwerkingen. Dit is een maximale
bewaartermijn van 10 jaar na afloop van de NSE 2021.
Na afloop van de bewaartermijnen worden de antwoorden verwijderd van de systemen van de
RUG. Mochten de bewaartermijnen wijzigen, dan word je hiervan op de hoogte gebracht.
7. Jouw rechten
Je hebt op grond van de privacywetgeving diverse rechten. Je kunt voor de uitoefening van je
rechten contact opnemen met de RUG. Je verzoeken worden binnen een maand na ontvangst
beoordeeld en afgehandeld. Voor behandeling wordt vastgesteld dat het verzoek is ingediend
door een bevoegd persoon en dat het legitiem is. Daarom kan om je legitimatie worden gevraagd
voordat het verzoek in behandeling wordt genomen.
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Je hebt het recht te verzoeken om een overzicht van de over jou verwerkte persoonsgegevens en
de verwerkingen daarvan. Als je vindt dat je persoonsgegevens onjuist zijn of als je niet langer
wil dat je gegevens worden verwerkt, kun je vragen om deze gegevens aan te passen of om
verwerking van je persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen. Je hebt in bepaalde
gevallen ook recht op een afschrift van je persoonsgegevens in een bruikbaar formaat. Om je
verzoek te beoordelen en af te handelen, worden vanzelfsprekend je persoonsgegevens verwerkt.
Naast het feit dat je bij de RUG terecht kunt met je vragen, verzoeken en klachten, heb je het
recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is in Nederland de
Autoriteit Persoonsgegevens.
8. Veranderingen van deze privacyverklaring
De RUG kan deze privacyverklaring wijzigen. Aanleiding hiervoor kan zijn: (wijziging van)weten regelgeving, wijziging in het algemene privacybeleid van de RUG en voortschrijden van de
techniek. Uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
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