Privacyverklaring Remonstrants Seminarium / Arminius Instituut1
Over deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens.
Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen het
seminarium. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt.
Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van
zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij het seminarium is.
Over het Remonstrants Seminarium / Arminius Instituut
De organisatie van het Remonstrants Seminarium / Arminius Instituut is verbonden met de
Remonstrantse Broederschap en met de faculteit Religie en Theologie2 van de Vrije Uiversiteit
Amsterdam. Deze hebben elk hun specifieke (kerkelijke en academische ) regels. Deze regels werken
ook door in de privacybescherming. Als algemeen uitgangspunt geldt dat voor wat betreft gegevens van
studenten die tevens als VU-student staan ingeschreven, dat de voor de VU uitgewerkte regels
prevaleren. Omdat het seminarium ook overige relaties heeft, is een eigen privacyverklaring wenselijk.
Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom
zorgt het seminarium ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze
standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen.
Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van het seminarium
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische
maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen3 heeft het seminarium de
coördinatie van die waarborgen belegd bij4 :
De coördinator van het seminarium, E. Kuyk
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:
e.kuijk@vu.nl
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Verder te noemen: het seminarium.
Beoogde naam van de faculteit; huidige naam dd. 9 mei 2018 is faculteit der godgeleerdheid.
Overweging 78 bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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Het seminarium is met 1,5 fte aan betaalde stafkrachten kleinschalig en verwerkt verwerkt niet op grootschalige
schaal persoonsgegevens en is derhalve niet verplicht tot het aanstellen van een functionaris persoonsgegevens.
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:
1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van
toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en
leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is
mogelijk en het seminarium moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover de
belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
3. Recht op inzage. Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te
zien.
4. Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te
wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen,
voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet
verzetten.
5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht
op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een
persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een
automatisch bericht stuurt.
7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met het
seminarium via de contactgegevens hierboven vermeld. Het seminarium zal vervolgens uw verzoek
behandelen. Het seminarium zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent
en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft het seminarium een
maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een
verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met
redenen omklede verklaring daarover krijgen. Het seminarium zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw
verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet het seminarium rekening houden met de privacyrechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van het
seminarium.5
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Artikel 23 lid 1, aanhef en onder i Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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I.

VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & STUDENTADMINISTRATIE

In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de
grondslag voor de verwerking is, m.b.t. de algemene organisatie.
situatie
De organisatie verwerkt de
persoonsgegevens van studenten

betrokken gegevens
CV met naam, adres,
geboortedatum, burgeljike staat,
opleidingsggevens en
werkervaring
kopieën van diploma’s en
studieresultaten

De organisatie heeft toegang tot
persoonsgegevens van voor de
opleiding en nascholing
belangrijke contactpersonen,
zoals bestuurders (curatoren) en
academische, kerkelijke en
levensbeschouwelijke relaties
De organisatie heeft beperkte
persoonsgegevens van personen
die zich melden om informatie

Naam, mailadres,adres en
telefoonnummer

De organisatie heeft onder
‘expertise’ een deel van de
website ingericht als presentatie
van experts

Wisselende informatie, soms met
vermelding van geboortejaar,
mailadres en/of eigen website

De organisatie maakt gebruik
van een dropbox in een besloten
groep van stafleden en
studenten, in beheer van de staf

Namen

De organisatie bewaart en
archiveert studiegegevens van
studenten die hun studie hebben
afgerond
De organisatie bewaart en
archiveert studiegegevens van
studenten die hun studie niet
hebben afgerond

CV, diploma’s, studieresultaten
en gevens rond het
proponentsexamen

Naam, mailadres,adres en
telefoonnummer

CV, diploma’s, studieresultaten
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grondslag
De organisatie verwerkt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten en
het gerechtvaardigd belang van
de organisatie om vorm te geven
aan haar eigen
inrichtingsvrijheid
De organisatie verwerkt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten en
het gerechtvaardigd belang van
de organisatie om vorm te geven
aan haar eigen
inrichtingsvrijheid
De organisatie verwerkt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde belang om
contacten aan te houden en het
netwerk op te bouwen en te
onderhouden
De organisatie verwerkt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde belang om
contacten aan te houden en het
netwerk op te bouwen en te
onderhouden
De organisatie verwerkt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde belang om snel
studiemateriaal en berichten
m.b.t. de studie te delen
De organisatie verwerkt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten
De organisatie verwerkt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten en
stuurt deze naar de betrokken
student terug of vernietigt deze
na twee jaar

II.

VERWERKINGEN VANWEGE DE OVERIGE ACTIVITEITEN VAN HET ARMINIUS INSTITUUT

Wat persoonsgegevens betreft is de meest gevoelige materie de informatie van de studenten. Dit speelt
onder meer een rol in detoelatingsprocedure, waarin deze informatie gedeeld wordt met de bestuurders
(curatoren). Bij het verstrekken van deze informatie wordt de curatoren gevraagd deze gegevens na
gebruik (namelijk, ten behoeve van de toelatingsgesprekken) te vernietigen.
III.

BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van studenten
bewaren we in ieder geval zolang zij als student staan ingeschreven. Bij uitschrijving bewaren we de
gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere
bewaartermijnen.
IV.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Het seminarium geeft alleen gegevens van haar leden door aan derden als dat nodig is voor de
uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan:
●

Administratiekantoren (in casu de thesaurie van de Remonstrantse Broederschap)

●

Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails

●

Internetdiensten (zoals cloud-opslag)

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met
een adequaat beschermingsniveau.
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Bijlage 1: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens.

Het curatorium van het seminarium heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming
aangewezen.
Het curatorium evalueert jaarlijks het privacy-beleid (inclusief het privacy-statement
Alle studenten van het seminarium krijgen een bericht over het privacybeleid van het seminarium, met
toezending van het privacy-statement, ten minste

☐ eenmalig (datum: 22 mei 2018)
☐ bij aanmelding als student
De overige relaties van het seminarium / AI worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van
het seminarium en het privacy-statement, door een eenmalige toezending per mail (dd. 25 mei 2018) en
via de website (www.arminiusinstituut.nl)
De bezoekers van het seminarium worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van het
seminariumen en het privacy-statement door de website.
Binnen het seminarium is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde
ruimte.
Binnen het seminarium is de afspraak met betrekking tot inzage in de eigen persoonsgegevens dat dit
kan worden opgevraagd door een verzoek te richten aan de coördinator van de opleiding.
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