Privacyverklaring bij het geven van toestemming
Dit formulier verstrekt informatie over hoe Zuyd Hogeschool omgaat met jouw persoonsgegevens
indien deze berust op toestemming. Deze toestemming geef je onder de volgende voorwaarden:
Toestemming wordt gevraagd voor de doeleinden:
 Versturen opleidingsbrochure(s)
 Registreren aanmelding/bezoek studiekeuze-evenement(en) (bijvoorbeeld open dag,
onderwijsbeurs of meeloopdag)
 Versturen uitnodigingen voor nieuwe studiekeuze-evenementen
 Versturen van vragenlijst over beleving van de open dag
 Statistische analyse van oriëntatie-/studiekeuzeproces
Het betreft de categorieën persoonsgegevens:
 NAW
 Geslacht
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Vooropleiding
 Naam huidige school
 Opleidingsinteresses
 Contactmomenten (datum en soort (informatieaanvraag, mailing, open dag(en),
evenement(en) en datum eerste contact)
 Ondernomen acties (enquête ingevuld, open dag bijgewoond na aanmelding)
De volgende bewaartermijnen worden toegepast:
 3 jaar
De persoonsgegevens kunnen ingezien worden door de volgende categorieën ontvangers binnen
Zuyd Hogeschool:
 Voorkeursopleiding(en)
De persoonsgegevens worden verstuurd aan de volgende categorieën ontvangers buiten Zuyd
Hogeschool:
 Summit Utrecht
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan organisaties buiten de Europese Unie.
- Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar webteam@zuyd.nl.
Het intrekken van je toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking
onverlet. Bij inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met bovengenoemd emailadres.
- Je kunt diverse rechten uitoefenen richting Zuyd Hogeschool, waaronder het verzoek tot inzage,
correctie en verwijdering. Een volledig overzicht van je rechten vind je op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Je kunt deze rechten uitoefenen
via privacy@zuyd.nl of onderstaand postadres.

Vraag over privacywetgeving? Neem contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via
functionarisgegevensbescherming@zuyd.nl.
Contactgegevens Zuyd Hogeschool: Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen.

- Indien je ontevreden bent, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de
verwerking van jouw persoonsgegevens. Desalniettemin wordt geadviseerd de klacht eerst bij Zuyd
kenbaar te maken.

Vraag over privacywetgeving? Neem contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via
functionarisgegevensbescherming@zuyd.nl.
Contactgegevens Zuyd Hogeschool: Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen.

