Protocol voor het gebruik van studentinformatiesystemen

Aanhef
Overwegende dat de Universiteit van Amsterdam een digitaal studentinformatiesysteem kent, dat
gegevens over studenten bevat.
Overwegende dat dit systeem gegevens over de student bevat die moeten worden beschouwd als
‘persoonsgegevens’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “de wet”).
Overwegende dat de wet voorschrijft dat persoonsgegevens uitsluitend worden verzameld voor
“welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden”.
Overwegende dat de wet voorschrijft dat persoonsgegevens niet worden verwerkt op een wijze die
onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Overwegende dat in de wet is bepaald dat persoonsgegevens slechts worden verwerkt voor zover zij,
gelet op de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend,
ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Overwegende dat de universiteit hecht aan bescherming van de privacy, welk belang de noodzaak
van concrete gedragsregels onderstreept

Paragraaf 1 – Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begrippen
In dit protocol wordt verstaan onder:
a. de gebruiker: een ieder die in verband met de uitoefening van zijn functie of de vervulling
van zijn rol toegang heeft tot het studentinformatiesysteem.
b. het studentinformatiesysteem: het systeem met gegevens over de inschrijving en de
studievoortgang van studenten.
c. de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2 Toepassingsbereik
De gebruiker is gehouden de voorschriften in dit protocol na te leven.

Paragraaf 2 – Algemene bepalingen

Artikel 3 Doel en aard van de gegevensverzameling
1. Het studentinformatiesysteem bevat gegevens over de inschrijving van personen als student
(de module Inschrijf) en over de studievoortgang (Volg), met als doel dat actuele relevante
informatie over als student ingeschreven personen beschikbaar is.

2. Ten aanzien van de student worden geen andere gegevens verwerkt, dan die essentieel zijn
voor de verwezenlijking van het hiervoor genoemde doel van het studentinformatiesysteem.

Artikel 4 Gebruik van de gegevens
1. Het studentinformatiesysteem wordt uitsluitend gebruikt voor het in artikel 3, eerste lid,
genoemde doel van de gegevensverzameling.
2. De gebruiker verwerkt uitsluitend gegevens van studenten voor zover de functie die hij
vervult dat van hem vraagt.
3. De gebruiker verwerkt geen gegevens over personen, met wie hij ook een andere relatie
heeft, dan die uit hoofde van de functie- of rolvervulling.

Artikel 5 Zorgvuldigheid
1. De gebruiker gaat zorgvuldig om met de aan het studentinformatiesysteem ontleende
informatie en zorgt ervoor dat anderen alléén de beschikking over die informatie krijgen,
als zij daarover uit hoofde van hun functie of rol de beschikking dienen te hebben.
2. De zorgvuldigheid vereist van de gebruiker concreet onder meer dat hij:
a.
zijn computer bij het verlaten van de werkplek vergrendelt;
b.
dossiers niet onbeheerd achterlaat; en
c.
het voor toegang tot het studentinformatiesysteem
gebruikte wachtwoord niet aan anderen geeft.

Artikel 6 Informatieverstrekking aan student
De gebruiker verstrekt de student op zijn eerste schriftelijke verzoek, dan wel per e-mail alle
gegevens die over hem zijn opgeslagen in het studentinformatiesysteem.

Artikel 7 Informatieverstrekking aan derden
De gebruiker verstrekt aan derden geen gegevens die zijn opgeslagen in het
studentinformatiesysteem, tenzij de student om wiens gegevens het gaat daarvoor (vóóraf)
toestemming heeft gegeven, of er een wettelijke plicht tot informatieverstrekking geldt.

Paragraaf 3 – Overige bepalingen

Artikel 8 Integer handelen
De gebruiker handelt in alle gevallen integer.
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Artikel 9 Klachten en verzoeken om verbetering
1. De student kan bij het College van Bestuur een klacht indienen over de wijze
waarop gegevens met betrekking tot hem zijn verzameld of verwerkt.
2. De student kan het College van Bestuur verzoeken om verbetering van de
op hem betrekking hebbende gegevens in het studentinformatiesysteem.
Artikel 10
Deze regeling wordt aangehaald als: Protocol gebruik SIS.
De regeling is gepubliceerd op de website van de afdeling Juridische Zaken van de Universiteit
van Amsterdam.

Amsterdam, 19 mei 2011

het College van Bestuur,

dr. K. van der Toorn,
voorzitter
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