Privacy Statement VU online matching activity
Vrije Universiteit Amsterdam offers prestudents the opportunity to reflect on the chosen bachelor’s programme: is it
the right programme for you? More information about the goals of matching can be found on our website.
VU Matching has two steps: a digital questionnaire in the student portal VUnet and matching activity. Some
programmes offer an online matching activity. This privacy statement concerns online matching activities. It applies
to all VU prestudents who participate in an online matching activity.
Most online matching activities will be offered in Canvas, the Learning Management System of VU Amsterdam.
Please also read the Privacy Policy regarding the use of Canvas.
Scope
When you participate in an online matching activity, we will collect and process various personal data of you. This
Privacy Statement informs you on our privacy practices and outlines the way we deal with your personal data. The
statement addresses the following topics:
1. Which personal data do we collect?
2. For what purposes do we collect your personal data?
3. How long do we keep your personal data?
4. How do we protect your personal data?
5. Who do I contact when I have a question or a complaint?
1. Which personal data do we collect?
The personal data we may collect and process may include your name, e-mail address, chosen programme and
student number. When participating in the activity we may collect and process user statistics, uploaded
assignments, comments and quiz results.
2. For what purposes do we collect your personal data?
We use your personal data for the following purposes:
a. give you access to the online matching activity of your programme
b. invite you for the online matching activity and if necessary, send you a reminder to participate
c. registration of your participation in the matching activity
d. provide advice, feedback, answer questions or handle complaints
e. compiling user statistics to evaluate and improve the matching activity
3. How long do we keep your personal data?
The personal data shall not be kept for longer than is necessary for the purposes as stated in this Privacy Statement,
in accordance with the applicable data protection laws, unless you have submitted a request to delete your personal
data.Any personal comments or documents uploaded by you in the matching activity will be removed within four
months after the deadline of completed registration for bachelor programmes.
4. How do we protect your personal data?
VU Amsterdam will make every effort to protect your personal data. We have implemented technical
and organizational measures to safeguard your personal data. These measures include, among
others:
a. measures to ensure that personal data is only accessible to authorized staff on a need-to-know basis
(teachers and administrative personnel) and only used for the purposes listed above ;
b. measures to protect the personal data against unintentional or unlawful destruction,
unintentional loss or revision and unauthorized or unlawful storage, processing, access or
disclosure;
c. measures to identify weak links in the personal data processing systems.
Personal data will not be shared with third parties, except where required to do so by law.
5. Who can I contact when I have a question or want to exercise my rights ?
Please contact the matching coordinator of your programme. You can find the contact details in the invitation for
the online matching activity. If this information is not available to you, please mail to contact@vu.nl. This address
can also be used for requests regarding access to and removal of personal data.
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Privacyverklaring VU online matchingsactiviteit
Vrije Universiteit Amsterdam biedt aankomende bachelorstudenten via VU Matching de mogelijkheid om te
reflecteren op de gekozen opleiding: is de studie de juiste keuze voor jou? Meer informatie over VU Matching is te
vinden op onze website.
VU Matching heeft twee stappen: een online vragenlijst in de studentenportal VUnet en een matchingsactiviteit. Bij
sommige opleidingen wordt deze activiteit online aangeboden. Deze privacyverklaring betreft de online
matchingsactiviteit en is van toepassing op alle VU prestudenten die meedoen in een online matchingsactiviteit.
De meeste online matchingsactiviteiten worden aangeboden in Canvas, het Learning Management System van de
VU. Lees ook de Privacy Policy betreffende het gebruik van Canvas.
Bereik
Als je meedoet aan een online matchingsactiviteit, dan verzamelen en verwerken we diverse persoonlijke gegevens.
Deze privacyverklaring informeert je over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. De verklaring betreft de
volgende onderdelen:
1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
2. Met welk doel verzamelen we je persoonlijke gegevens?
3. Hoelang bewaren we je persoonlijke gegevens?
4. Hoe beschermen we je persoonlijke gegevens?
5. Met wie kan ik contact opnemen als ik een vraag of klacht heb?
1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
De persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen zijn je naam, e-mailadres, gekozen studie en studentnummer.
Als je meedoet aan de matchingsactiviteit kunnen we verder gebruiksstatistieken verzamelen, geüploade
documenten, commentaren en quizresultaten.
2. Met welk doel verzamelen we je persoonlijke gegevens?
We gebruiken je persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:
a. toegang geven tot de online matchingsactiviteit van jouw programma
b. versturen van een uitnodiging voor de matchingsactiviteit en, indien nodig, een reminder
c. registratie van je deelname aan de matchingsactiviteit
d. geven van advies, feedback, beantwoorden van vragen of afhandelen van klachten
e. verzamelen van gebruiksstatistieken om de matchingsactiviteit te evalueren en te verbeteren
3. Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel zoals vermeld in deze
Privacyverklaring, conform de geldende privacywetgeving, tenzij je een verzoek hebt gedaan om je persoonlijke
gegevens te verwijderen. Reacties en documenten die je hebt geplaatst in de online matchingsomgeving worden
uiterlijk vier maanden na de deadline van inschrijving voor een bacheloropleiding verwijderd.
4. Hoe beschermen we jouw persoonlijke gegevens?
De VU neemt alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen. Deze
maatregelen zijn onder meer:
a. maatregelen die ervoor zorgen dat persoonlijke data alleen toegankelijk is voor geautoriseerde
medewerkers voor wie toegang noodzakelijk is (docenten en ondersteunende medewerkers) en uitsluitend
voor de bovengenoemde doelen
b. maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige beschadiging,
verlies, revisie, opslag, verwerking, toegang of publicatie
c. maatregelen om zwakke plekken in de verwerking van persoonlijke gegevens op te sporen
Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke
bepaling.
5. Met wie kan ik contact opnemen als ik een vraag of klacht heb?
Neem contact op met de matchingscoördinator van je opleiding. Je vindt de contactgegevens in de uitnodiging voor
de matchingsactiviteit. Heb je deze uitnodiging niet ontvangen, mail dan naar contact@vu.nl. Dit adres kun je ook
gebruiken voor verzoeken over toegang tot en het verwijderen van persoonlijke gegevens.
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