
Privacy statement Verkiezingsproces 
 

• Privacy Statement Tilburg University 

Deze privacy statement gaat specifiek over de verwerking van persoonsgegevens binnen het 

verkiezingsproces en is hieronder verder uitgewerkt. 

 

Tilburg University kent echter ook een generieke privacy statement en veel informatie omtrent 

het onderwerp Privacy en AVG in het algemeen. Deze informatie is hier te vinden: 

https://www.tilburguniversity.edu/about/conduct-and-integrity/privacy-and-security 

 

• Doel & grondslag verwerking 

Het doel is om op een zo veilige en wettelijk juiste manier verkiezingen bij de universiteit te 

kunnen uitvoeren in het belang van de medezeggenschap van Tilburg University. 

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke plicht om 

medezeggenschap te regelen (art. 9.51 WHW), oftewel de grond uit art. 6 lid 1 sub c AVG, i.c.m. 

toestemming van betrokkenen om hun stem te verwerken (grond art. 6 lid 1 sub a AVG). 

• Databron 

Het kiesregister wordt gegeneerd door het stembureau door middel van een rapportage uit het 

datawarehouse wat personeels- en studenten informatie bevat. Het kiesregister wordt op een 

vast moment (peildatum) gegenereerd en via een beveiligde verbinding aangeleverd aan de 

leverancier voor upload in de stemapplicatie. Het register bestaat uit de volgende 

persoonsgegevens: 

o ANR 
o Voorletters 
o Achternaam 
o E-mail 
o Geleding (Student of medewerker) 
o Stemrecht Universiteitsraad 
o Stemrecht Faculteitsraad of Stemrecht Divisiecommissie 

Voor meer informatie over de specifieke selectiecriteria van de stemgerechtigden, verwijzen wij 

door naar het kiesreglement van Tilburg University: 

https://www.tilburguniversity.edu/sites/default/files/download/Kiesreglement%20versie%20jul

i%202017_2.pdf 

 

• Dataontvangers 

Het verkiezingsproces wordt uitgevoerd door middel van een leverancier van een 

stemapplicatie. Deze leverancier is genaamd Inkesta. Voor meer informatie verwijzen wij naar 

de privacy statement van Inkesta: https://inkesta.nl/wp-content/uploads/2021/01/Privacy-

statement-2021.pdf 
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• Veilig stemmen: De applicatie die wordt gebruikt registreert niet welke stemgerechtigde op wie 

heeft gestemd. Het systeem registreert dat een bepaalde stemgerechtigde heeft gestemd en dat 

er een stem is uitgebracht op een bepaalde kandidaat, maar maakt geen koppeling tussen de 

stemgerechtigde en zijn/haar uitgebrachte stem. 

 

• Bewaartermijn: Voor het verkiezingsproces geldt de regel bewaartermijn = bezwaartermijn. In 

de praktijk komt dat neer op 6 weken. Na die tijd worden alle gegevens van de desbetreffende 

verkiezing gewist. 

 

• Rechten van betrokkenen: Als betrokkene heb je rechten op het gebied van inzage, rectificatie, 

vergetelheid, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en recht op bezwaar 

en recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Meer informatie over 

de rechten van betrokkenen kun je hier vinden: 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/gedrag-integriteit/privacy-en-security/wat-met-

jouw-gegevens/mijn-rechten 

 

• Functionaris gegevensbescherming (FG) 

Binnen Tilburg University is een functionaris gegevensbescherming die een adviserende en 

bewakende rol heeft op het gebied van dataverwerking en privacy wet- en regelgeving. Deze 

functionaris is op de volgende manier te bereiken: 

Mr. M.R.G. Herregodts 

E-mail: privacy@tilburguniversity.edu 
 

Voor algemene vragen/opmerkingen over het gebruik van persoonsgegevens bij verkiezingen, 

kan een mail gestuurd worden naar stembureau@tilburguniversity.edu. 
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