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1. Inleiding 

 
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Op 
grond van de privacywetgeving (AVG), die de RUG in acht neemt, is de RUG daar ook 
verantwoordelijk voor. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de 
RUG gegevens van u verwerkt en over de rechten die u hebt. Deze privacyverklaring is een 
aanvulling op de Algemene Privacyverklaring van de RUG. Bij tegenstrijdigheid prevaleert de 
algemene privacyverklaring. 
 
De Adviescommissie Introductietijden (ACI) bestaat uit vertegenwoordigers van de RUG, de 
Hanzehogeschool Groningen (HG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 
 

2. Contactgegevens verantwoordelijke 
 
U kunt met uw vragen en verzoeken contact opnemen met de RUG. U kunt terecht bij: 
 
Rijksuniversiteit Groningen 
Postadres: Postbus 72 9700 AB Groningen  
E-mail: privacy@rug.nl 
 
Berichten die op deze adressen binnenkomen, worden altijd gedeeld met de Functionaris voor 
de Gegevensbescherming (FG) van de RUG. 
 

3. Doel en grondslag verwerking 
 
De RUG verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een veilig verloop van de 

introductieperiode voor studenten. Hierbij spelen de volgende doelen een rol:  

- De toetsing van en advisering op ingediende veiligheidsplannen 

- De behandeling van meldingen van incidenten  

- Het verwerken van ondertekende gedragscodes 

 
Het realiseren van deze doelen is te rechtvaardigen op basis van de grondslag gerechtvaardigd 
belang. De RUG heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van betrokkenen te 
verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De verwerking is namelijk noodzakelijk voor de 
toetsing van de ingediende veiligheidsplannen, de meldingen van incidenten en het verwerken 
van ondertekende gedragscodes. Zonder de gegevens van betrokkenen kunnen deze handelingen 
niet verricht worden. De inbreuk op de privacy van betrokkenen is hierbij minimaal, omdat 
slechts de strikt noodzakelijke gegevens verwerkt worden. 
 
Samengevat wil de RUG bijdragen aan een veilige introductieperiode voor studenten, door 
verenigingen te ondersteunen en te adviseren. Het opstellen van een veiligheidsplan en de 
toetsing daarvan en de advisering daarop door de ACI hebben tot doel om de veiligheid en 
gezondheid van zowel de deelnemers als de begeleiders van de introductieactiviteiten zoveel 
mogelijk te waarborgen en om in geval van een incident zo goed mogelijk de vereniging te 
adviseren bij te ondernemen stappen. 
 
 
 
 

https://www.rug.nl/info/algemene-privacyverklaring-rijksuniversiteit-groningen.pdf
mailto:privacy@rug.nl
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4. Verwerkte persoonsgegevens 

 
De RUG verwerkt in het kader van een veilig verloop van de introductieperiode voor studenten 
de volgende persoonsgegevens van u: 
 

 Namen 

 Adresgegevens  

 Telefoonnummers  

 E-mailadressen  

 Handtekeningen 
 

5. Bewaartermijnen 
 

De RUG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van 
de eerdergenoemde doelen. Voor de veiligheidsplannen, zoals die door de organisatie worden 
ingediend, geldt een bewaartermijn van een jaar. De adviezen van de ACI met betrekking tot de 
veiligheidsplannen worden maximaal vijf jaar bewaard.  
 
De meldingen omtrent incidenten tijdens de introductieperiodes worden geregistreerd in een 
overzicht en opgenomen in het jaarverslag. Hierbij worden nooit gegevens van slachtoffers 
verwerkt. Alleen de naam van de melder wordt opgeslagen. De exacte bewaartermijn is 
afhankelijk van de aard en de ernst van het incident. In de regel worden meldingen niet langer 
bewaard dan 5 jaar 
 
Na afloop van de bewaartermijnen worden de gegevens verwijderd van de systemen van de RUG 
Mochten de bewaartermijnen wijzigen, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 
 

6. Uw rechten 
 
U hebt op grond van de privacywetgeving diverse rechten. U kunt voor de uitoefening van uw 
rechten contact opnemen met de RUG. Uw 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 verzoek legitiem is. Daarom kan om uw legitimatie worden 
gevraagd voordat het verzoek in behandeling wordt genomen. 
 
U hebt het recht een verzoek te doen om een overzicht van de over u verwerkte 
persoonsgegevens en de verwerkingen daarvan. Als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist 
zijn of als u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt, kunt u vragen om deze gegevens 
aan te passen of om verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen. U 
hebt in bepaalde gevallen ook recht op een afschrift van uw persoonsgegevens in een bruikbaar 
formaat. Om uw verzoek te beoordelen en af te handelen, worden vanzelfsprekend uw 
persoonsgegevens verwerkt. 
 
Naast het feit dat u bij de RUG terecht kunt met uw vragen, verzoeken en klachten, hebt u het 
recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is in Nederland de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 

7. Veranderingen in deze privacyverklaring  
 
In sommige gevallen is de RUG genoodzaakt om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij een wijziging van wet- en regelgeving, wijziging van het 
overkoepelende privacybeleid van de RUG en voortschrijden van de techniek. U wordt hiervan 
uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 


