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Privacyverklaring: De Schrijfmachine  
Datum: 05-03-2021 

De Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: VU) hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en 
de veiligheid van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met 
jouw persoonsgegevens in het Comeniusproject ‘De Schrijfmachine’. Dit project richt zich op het 
verbeteren van de academische schrijfvaardigheid door het aanbieden van diverse tools die studenten 
grip geven op hun eigen schrijfproces, zie www.academischschrijven.nl. Een van deze tools is de quiz ‘wat 
voor type schrijver ben jij’, waarbij we de uitkomsten gebruiken voor verdere optimalisatie van deze quiz. 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, 
waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming (UAVG). 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

De VU is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden 
beschreven. De Stichting VU houdt als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW) de VU in stand. 

De Stichting VU is gevestigd aan de De Boelelaan 1105 te (1081 HV) Amsterdam en is ingeschreven in het 
register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53815211. 

2.  Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?  

Alleen als je toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek naar academisch schrijven, verwerken 
wij de volgende persoonsgegevens van jou: 

I. Achtergrondgegevens:  

a. Naam 

b. E-mailadres 

c. Opleiding (HBO/Universiteit) 

d. Studiejaar 

e. Studie 

f. Instelling 

g. Vooropleiding 

h. Geslacht 

i. Leeftijd 

j. Moedertaal 

k. Thuistaal 

II. Gegevens over hoeveel vertrouwen jij hebt in het schrijven van een academische tekst (self-efficacy 
voor schrijven). 

III. Gegevens over de mate waarin jij je een tekst plant en reviseert (schrijverstype). 
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2. Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke 
grondslag?  

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

a. Onderzoek naar de kwaliteit van de quiz ‘Wat voor type schrijver ben jij?’. Hiervoor verwerken wij 
de gegevens zoals beschreven bij 2.1. onder II en III. 

b. Onderzoek naar de mate waarin de quiz-uitkomsten samenhangen met bepaalde 
persoonskenmerken. Hiervoor verwerken wij de gegevens zoals beschreven bij 2.1. onder c,d, g, 
h, i, j, en k en koppelen wij deze met de gegevens onder II en III. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: 

- Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt te allen 
tijde het recht om jouw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via de 
onderstaande contactgegevens. 

3. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door medewerkers van de VU die uit hoofde van hun 
functie een rol hebben in de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden en 
voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens. 

4. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) 
die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de VU jouw persoonsgegevens verwerken. Met deze 
dienstverleners sluit de VU verwerkersovereenkomsten om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens 
zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden 
verwerkt. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Vanwege een overstap van de projectleider van de VU naar Universiteit Utrecht per november 2021, 
kunnen de data op dat moment verstrekt worden aan de Universiteit Utrecht voor verder 
wetenschappelijk onderzoek. Er worden verder geen persoonsgegevens gedeeld met andere partijen. De 
verzamelde gegevens worden nadrukkelijk niet gedeeld met docenten voor onderwijsdoeleinden. 

5. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten de 
Europese Economische Ruimte? 

Nee, jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten 
de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein 
en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens tussen deze landen gelden op grond van de AVG geen 
aanvullende regels. 

6. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de vooraf vastgestelde doeleinden 
te bereiken, te weten: het wetenschappelijk onderzoek naar schrijfprocessen bij studenten. Dit betekent 
dat wij jouw persoonsgegevens bewaren tot 10 jaar nadat de laatste publicatie binnen dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden. 

7. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?  

De VU treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te 
beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.  
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Het digitale platform van de Schrijfmachine is beveiligd met HTTPS, waardoor de data veilig naar de server 
van Minty Hosting in Amsterdam verstuurd worden. De back-ups van de data worden op de server zodanig 
bewerkt (met behulp van ‘encryptie-technieken’) dat deze voor buitenstaanders onleesbaar zijn. 

8. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Vragen over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je stellen via de projectleider 
Renske Bouwer: renske.bouwer@vu.nl. 

9. Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen? 

Op basis van de AVG heb je - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in de persoonsgegevens 
die van jou verwerkt worden, het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke 
onjuistheden bevatten, het recht om jouw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de 
verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens en 
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

Indien je deze privacyrechten wil uitoefenen, kun je dit kenbaar maken bij de Functionaris voor 
Gegevensbescherming van de VU via: 

Functionaris voor Gegevensbescherming 
De Boelelaan 1105 
1081 HV AMSTERDAM 
functionarisgegevensbescherming@vu.nl  

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal je worden gevraagd je te legitimeren. Zo wordt 
gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan. Indien je niet tevreden bent over de wijze 
waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens een klacht in te dienen. 

      

      *** 


