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Onderwerp 
Reactie instemmingsverzoek privacybeleid en verwerking persoonsgegevens 
 
 
Geacht College, 
 
De Centrale Ondernemingsraad heeft mondeling te kennen gegeven dat de raad niet kan instemmen 
met het instemmingsverzoek privacybeleid en verwerking persoonsgegevens. Op verzoek van de 
bestuurder geeft de COR middels deze brief aan waar hij zorgen heeft ten aanzien van het beleidsstuk: 
 

a) Voor de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers heeft de commissie HRM 
constructief bijgedragen aan de conceptregeling “Toegang en beheer digitaal 
personeelsdossier”. Het inzagerecht onder kopje 8 Rechten van betrokkenen is dan niet meer 
van toepassing op de werknemers. Zodoende wenst de COR dat het privacybeleid en de 
verwerking van persoonsgegevens wordt onderverdeeld in studenten en werknemers. Voor 
studenten gaat namelijk het inzagerecht nog wel op.  

b) De autorisatietabel voor de verwerking van persoonsgegevens ontbreekt en moet worden 
toegevoegd in de bijlage van het beleidsstuk. 

c) Onder kopje 5.1 (pagina 9) wordt in de tweede alinea aangegeven: “Niet acceptabel is dat 
door al dan niet opzettelijk gedrag onveilige situaties ontstaan die leiden tot schade en/of 
imagoverlies voor de UvA of van individuen. Het is om deze reden dat er gedragscodes 
kunnen zijn geformuleerd.” Aan welke gedragscodes moet de COR denken (bijvoorbeeld 
gedragscode Wetenschappelijke Integriteit of gedragscode Goed Bestuur in VSNU verband?) 
en kan hier in het beleidsstuk naar worden verwezen? Komen de beoordelingsregelingen die 
gepaard gaan met gedragscodes naar de COR ter instemming?  

d) De bewustwordingscampagnes naar medewerkers, studenten en gasten is de COR niet ter ore 
gekomen. Daarom zou de raad graag meer inzicht willen krijgen in deze campagnes en 
wanneer deze binnen de UvA worden uitgezet.  

e) Onder kopje 6.1 (pagina 11) wordt aangegeven: “De UvA hanteert bij de implementatie het 
principe ‘privacy by design’”. De COR ziet graag het plan van aanpak tegemoet.  

f) Cameratoezicht op de UvA wordt niet in het beleidsstuk behandeld. De COR wil dat dit in het 
beleidsstuk wordt behandeld. Wij zien graag de regeling Cameratoezicht ter instemming 
tegemoet. 

g) Het gebruik van de UvA-pas als betaalmiddel is in het afgelopen jaar uitgerold. De COR 
vraagt zich af welke gegevens hiervoor worden gebruikt en wat hiervan wordt opgeslagen. 
Ook zou de COR willen weten of de catering inzicht heeft in deze gegevens. 
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h) De COR is benieuwd naar waar de Functionaris Gegevensbescherming wordt betrokken bij 
het uitvoeren van Privacy Impact Assessment voor nieuw in te voeren beleid.   

i) De beveiligde verbinding via Juniper VPN heeft of had een achterdeurtje naar de NSA. Een 
goede beveiligde verbinding is van groot belang zeker nu het digitale P-dossier zal worden 
ingevoerd. Hoe staat het met het onderzoek naar de vervanging van de huidige VPN? 

 
De COR wil tot slot ook schriftelijk mededelen dat de toegenomen digitalisering heeft geleid tot de 
oprichting van de tijdelijke commissie Privacy en Informatisering. De commissie heeft ten doel om op 
korte termijn een informatiemiddag te houden met de beleidsmedewerkers die gespecialiseerd zijn op 
dit gebied. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
   
Breanndán Ó Nualláin,     Maarten Terpstra, 
Voorzitter      DB-lid 
 
     
 
        
 
 
 
 


