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Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief. Hierin 
is geregeld hoe organisaties, zoals de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), om moeten gaan 
met privacy en het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. In onderstaande  
privacyverklaring licht de Rijksuniversiteit Groningen (hierna ‘wij’ en ‘ons’) toe welke 
persoonsgegevens wij verzamelen over alumni, donateurs, vrijwilligers en andere relaties 
(hierna ‘u’ en ‘uw’) en hoe we dat doen. Deze verklaring gaat expliciet over deze specifieke 
groep relaties van de universiteit en is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van 
de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 
Als u bij ons gestudeerd heeft, dan beschikken wij over uw persoonsgegevens. Een deel van 
deze gegevens zijn wij wettelijk verplicht om te bewaren, bijvoorbeeld om aan te kunnen 
tonen dat u een diploma bij de RUG heeft behaald. Andere gegevens bewaren we om in 
contact met u te kunnen blijven. Als oud-student of relatie maakt u deel uit van een 
wereldwijd netwerk van alumni, docenten, onderzoekers en studenten. We hopen dat u 
betrokken wilt blijven bij dit netwerk. Om kennis en ervaringen te delen, vanwege de trots of 
de nostalgie, of misschien omdat u wetenschappelijk onderzoek en onderwijs een warm hart 
toedraagt. 

De gegevens die wij van u verwerken: 
• Uw persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit). 
• Contactgegevens (adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en emailadres) en 
contactvoorkeuren. 
• Informatie over uw afgeronde studie(s) (studentennummer, faculteit, studierichting en 
afstudeerdatum) en studieloopbaan gerelateerde activiteiten. 
• Contactinformatie met betrekking tot evenementen (aan- en afmeldingen voor 
evenementen, aanwezigheid bij evenementen, betalingen). 
• Informatie over uw lidmaatschap van alumniverenigingen, andere aan de RUG of 
gelieerde verenigingen of stichtingen of studentenverenigingen. 
• Werkgeversinformatie (oude en huidige werkgever en functie). 
• Uw relatie met andere alumni (echtgenoot of echtgenote). 
• Informatie over uw bijdrage als vrijwilliger (zoals mentorschap of het geven van een 
lezing of gastcollege aan studenten). 
• Informatie over donaties aan de universitaire fondsen en stichtingen van de RUG 
(bankrekeningnummer en donatiegegevens). 

De bovenstaande persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die we van u zouden kunnen 
verwerken. Dit betekent niet automatisch dat we alle bovenstaande persoonsgegevens ook 
daadwerkelijk van u hebben. Alleen de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn over u, 



verwerken wij. Indien u bijvoorbeeld nooit een donatie heeft gedaan, zijn uw bankgegevens 
uiteraard ook niet bekend bij ons.  

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder meer voor: 

• Administratie i.v.m. de ons wettelijk opgelegde bewaarplicht van gegevens. 
• Het versturen van onze publicaties (zoals nieuwsbrieven, ons alumnimagazine 

Broerstraat 5). 
• Het versturen van uitnodigingen voor reünies, alumnibijeenkomsten, lezingen en 

andere RUG evenementen. 
• Het versturen van een Verjaardagsgedicht. 
• Het versturen van incidentele enquêtes (onder meer voor het evalueren van onderwijs 

en loopbaanperspectieven) 
•  Het versturen van informatie over de mogelijkheid om vrijwilliger of donateur te 

worden. 
• Het versturen van informatie over de mogelijkheid om postacademisch onderwijs, 

loopbaantrainingen en nascholing te volgen. 

Bovenstaande informatie ontvangt u van ons per brief, telefoon of via elektronische wegen 
(doorgaans per e-mail). Dit hangt af van de contactgegevens waarover wij beschikken en de 
door u opgegeven contactvoorkeuren.  

 

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens? 
We ontvangen uw persoonsgegevens via diverse bronnen. Van oud-studenten ontvangen we 
ze met name van de studentenadministratie van de RUG. Dit betreft een deel van de 
persoonsgegevens die u bij aanvang van en tijdens uw studie aan de RUG heeft verstrekt. 
Verder worden uw persoonsgegevens aangevuld met de gegevens die u zelf via 
(web)formulieren, mails of op andere wijze aan ons verstrekt. Daarnaast raadplegen wij 
openbare bronnen om uw gegevens nog verder aan te vullen (zoals LinkedIn en media). 
De persoonsgegevens van andere relaties dan alumni verkrijgen wij van de relatie(s) zelf, 
bijvoorbeeld per telefoon, mail of visitekaart. Ook raadplegen wij openbare bronnen ter 
aanvulling van de gegevens van relaties. 

 

Wat zijn de grondslag en doeleinden van de 
gegevensverwerkingen? 
Voor het verwerken van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Zonder 
dergelijke verwerkingen zouden wij namelijk onze taak niet kunnen uitvoeren: het 
onderhouden en versterken van contacten met alumni en relaties van de RUG.  
Uw bankgegevens worden op basis van uw toestemming door ons verwerkt, aangezien deze 
gegevens niet eerder bij ons bekend waren.  



Alumni en relaties vormen voor de universiteit een belangrijke link met de samenleving en 
hun betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek is essentieel. Het doel dat wij nastreven met de 
verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook het realiseren, onderhouden en versterken 
van de onderlinge band tussen universiteit, alumni en relaties, om wederzijdse kennis en 
ervaringen uit te wisselen en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de RUG te 
stimuleren. Dit doel bevat twee aspecten. Enerzijds worden de persoonsgegevens gebruikt 
voor alumnirelatiebeheer en anderzijds voor fondsenwerving. 

Krijgen andere partijen uw persoonsgegevens? 
Wij delen uw persoonsgegevens nooit zomaar met derde partijen. Indien wij een derde partij 
inschakelen om uw persoonsgegevens te verwerken, ligt hieraan een 
verwerkersovereenkomst ten grondslag.  
Wij hebben met verschillende derde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten, zoals de 
universiteitsfondsen (Ubbo Emmius Fonds en Groninger Universiteitsfonds) en 
alumniverenigingen van de RUG. In de verwerkersovereenkomst staan eisen die wij stellen 
aan de omgang en bescherming van uw persoonsgegevens, waar de verwerkers zich aan 
moeten houden. Wij hebben ons het recht voorbehouden om de werkwijze van de verwerkers 
aan deze eisen te toetsen.  
Binnen de RUG delen wij uw gegevens uitsluitend met afdelingen die uw gegevens nodig 
hebben voor hun doeleinden, bijvoorbeeld het evalueren van het onderwijsaanbod of het 
informeren van studenten over loopbaanmogelijkheden. 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens in principe voor onbepaalde tijd. Dat is nodig om een zo 
volledig mogelijk beeld te krijgen van het totaal aantal alumni dat aan onze universiteit is 
afgestudeerd.  
Mocht u uw recht op vergetelheid willen uitoefenen, dan zullen wij uw contactgegevens uit 
onze systemen wissen en indien mogelijk de gegevens anonimiseren. Wel zijn wij 
bijvoorbeeld verplicht bij te houden wie wanneer welke studie aan onze universiteit heeft  
afgerond. 

U heeft het recht om: 

• uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren (bij constatering van onjuiste 
gegevens); 

• de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; 
• te verzoeken om uw persoonsgegevens uit onze systemen te wissen (recht op 

vergetelheid) onder voorbehoud dat wij verplicht zijn sommige basisgegevens met 
betrekking tot uw studie te bewaren; 

• op uw verzoek de persoonsgegevens elektronisch over te dragen aan een derde partij 
(recht op dataportabiliteit); 

• bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en 
• een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de 

Rijksuniversiteit Groningen en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Het inzien en corrigeren van uw persoonsgegevens kunt u doen door een mail te sturen naar 
alumni@rug.nl.  Geeft u in uw verzoek zo specifiek mogelijk aan welke informatie omtrent uw 
persoonsgegevens u wilt ontvangen.  

mailto:alumni@rug.nl


Functionaris Gegevensbescherming 
De RUG heeft een Functionaris Gegevensbescherming https://www.rug.nl/staff/a.r.deenen/ 
aangesteld die adviseert omtrent en toezicht houdt op de gegevensverwerkingen en de 
wetgeving.  
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