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RICHTLIJN PUBLICATIE PERSOONSGEGEVENS  

 

Datum: 22 december 2021 

 
Besluit en wijzigingen (eigenaarschap) 
Besluit over deze richtlijn wordt genomen door de directeuren op basis van een advies van 
Privacy Officer. Verzoeken voor wijzigingen of aanvullingen worden ingediend bij de Data 
Representative van M&C (proceseigenaar publiceren persoonsgegevens) die het 
wijzigingsverzoek eventueel voorlegt aan de directeuren van de divisies. 
 
Nota bene 

o Grondslag en motivering moeten altijd specifiek zijn voor een doel. Bij publicatie van 
persoonsgegevens zal dus altijd gecontroleerd moeten worden of dit gerechtvaardigd is. 

o Als toestemming voor publicatie van een persoonsgegeven voor een bepaald doel is gegeven, 
betekent dat niet dat dit persoonsgegeven ook op een andere plek mag worden gepubliceerd.  

o Verwerkingen zullen altijd moeten worden vastgelegd in het verwerkingsregister van de 
universiteit. 

o Als medewerkers een persoonsgegeven zelf invoeren voor een specifiek doel, spreken we van 
impliciete toestemming (voor dat doel). 

o Waar de grondslag voor een verwerking verschilt, wordt onderscheid gemaakt tussen WP en 
OBP. Waar dit onderscheid er niet is, gebruiken we de term medewerker.  

o Randvoorwaarde bij publicatie van contactgegevens is dat we dat doen op zo’n manier dat ze 
niet eenvoudig kunnen worden gescraped (geautomatiseerd verzameld door derden zodat 
gegevens kunnen worden gebruikt voor spam). 

o Doelgroep ‘publiek’ betekent dat de informatie openbaar beschikbaar komt, doelgroep ‘intern’ 
betekent dat informatie voor alle medewerker en studenten beschikbaar is en in een aantal 
gevallen alleen voor alle medewerkers. Als informatie alleen voor een deel van de 
medewerkers beschikbaar is, spreken we van geautoriseerd gebruik. Dat valt buiten de scope 
van deze richtlijn.
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Persoonsgegevens  Van (rol) Publicatie/ 
doelgroep 

Grondslag Noodzaak/Motivering Bewaartermijn Bijzonderheden 

Profielpagina 
 

WP Publiek Wettelijke verplichting Sectorale regeling 
nevenwerkzaamheden, cao, beleid 
en publieke functie universiteit 

Tot datum uit dienst 
 

 

Intern Gerechtvaardigd belang Collega’s of contactpersonen 
kunnen opzoeken 

 Niet relevant omdat gegevens publiek 
zijn 

OBP Publiek Toestemming    
Intern Gerechtvaardigd belang Collega’s of contactpersonen 

kunnen opzoeken 
 Alleen medewerkers 

Student Publiek Toestemming   Career portal 
Intern Toestemming   (nog niet van toepassing) 

Naam 
 

WP Publiek Wettelijke verplichting Sectorale regeling 
nevenwerkzaamheden, cao, beleid 
en publieke functie universiteit 

Tot datum uit dienst 
  

 

Intern Gerechtvaardigd belang Collega’s of docenten kunnen 
opzoeken 
 

Tot datum uit dienst 
 

Niet relevant omdat gegevens publiek 
zijn 

OBP Publiek Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming 
 

Uitzondering voor een aantal functies 
waarbij wel sprake is van 
gerechtvaardigd belang, zoals 
persvoorlichter, CvB, Functionaris 
Gegevensbescherming, Privacy Officer 

Intern Gerechtvaardigd belang Collega’s of docenten kunnen 
opzoeken 

Tot datum uit dienst 
 

In verband met inrichting van 
processen moeten contactgegevens in 
voorkomende gevallen kunnen worden 
vervangen door contactgegevens van 
een ‘loket’ 

Student Publiek Toestemming   (nog niet van toepassing) 
Intern Gerechtvaardigd belang Contactgegevens kunnen opzoeken 

voor onderwijsactiviteiten 
Tot afronding studie Alleen naam en emailadres in LDAP 

Nevenwerkzaamhe
den 

WP Publiek Wettelijke verplichting Sectorale regeling 
nevenwerkzaamheden, cao, beleid 
en publieke functie universiteit 

Tot datum uit dienst 
  

 

  Intern -   Niet relevant omdat gegevens publiek 
zijn 

 OBP Publiek Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming 

Uitzondering voor een aantal functies 
waarbij wel sprake is van 
gerechtvaardigd belang: CvB 

  Intern Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming 

 

 Student Publiek nvt    
  Intern nvt    
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Persoonsgegevens  Van (rol) Publicatie/ 
doelgroep 

Grondslag Noodzaak/Motivering Bewaartermijn Bijzonderheden 

Zakelijke 
contactgegevens: 
Zakelijk emailadres 
Zakelijk 
telefoonnummer 
BGG 
zakelijk mobiel 
nummer 

Medewerker Publiek Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming 
 

Uitzondering voor een aantal functies 
waarbij sprake is van gerechtvaardigd 
belang, zoals persvoorlichter, 
Functionaris Gegevensbescherming, 
Privacy Officer. Contactgegevens 
hoeven niet persoonlijk te zijn, 
functioneel mailadres kan ook. 

Intern Gerechtvaardigd belang Collega’s of docenten kunnen 
opzoeken 

Tot datum uit dienst 
 

In verband met inrichting van 
processen moeten contactgegevens in 
voorkomende gevallen kunnen worden 
vervangen door contactgegevens van 
een ‘loket’ 

Student Publiek Toestemming   (nog niet van toepassing) 
Intern Gerechtvaardigd belang Contactgegevens kunnen opzoeken 

voor onderwijsactiviteiten 
Tot afronding studie Alleen naam en emailadres in LDAP 

Gegevens 
dienstverband of 
studie 
Huidige affiliaties: 
Functienaam, 
afdeling, 
faculteit/divisie, 
detachering, studie 

WP Publiek Gerechtvaardigd belang Beleid en publieke functie 
universiteit 

Tot datum uit dienst 
  

 

Intern Gerechtvaardigd belang 
 

Collega’s of docenten kunnen 
opzoeken 
 

 Niet relevant omdat gegevens publiek 
zijn 

OBP Publiek Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming 

 

Intern Gerechtvaardigd belang Collega’s of docenten kunnen 
opzoeken 
 

Tot datum uit dienst 
 

 

Student Publiek Toestemming    
Intern Gerechtvaardigd belang Contactgegevens kunnen opzoeken 

voor onderwijsactiviteiten 
 

Tot afronding studie LDAP, aantal gegevens dat zichtbaar is, 
is afhankelijk van autorisatie 

Portret- of pasfoto 
 

Medewerker Publiek Toestemming  Niet langer dan noodzakelijk is 
voor het doel waarvoor ze 
gemaakt zijn of tot 
toestemming wordt 
ingetrokken 

Toestemming kan impliciet worden 
gegeven door het uploaden van een 
foto. Bij het plaatsen van een foto 
moet expliciet toestemming worden 
gevraagd. 

Intern Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming 

 

Student Publiek Toestemming  Tot afronding studie of tot 
toestemming wordt 
ingetrokken 

Consequenties voor beheer van 
fotografie die voor werving is gemaakt 

Intern Toestemming  Tot afronding studie of tot 
toestemming wordt 
ingetrokken 
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Persoonsgegevens  Van (rol) Publicatie/ 
doelgroep 

Grondslag Noodzaak/Motivering Bewaartermijn Bijzonderheden 

 
 

Video 
 

WP Publiek Toestemming  Niet langer dan noodzakelijk is 
voor het doel waarvoor ze 
gemaakt zijn of tot 
toestemming wordt 
ingetrokken 

Bijvoorbeeld opnames Talkshow Tafel 
van Martinus.  
Bij sommige functies kan er bij 
publieke events kan sprake zijn van 
gerechtvaardigd belang. In dat geval 
gaat het om functie output 

Intern Gerechtvaardigd belang Onderwijsdoeleinden   
OBP Publiek Toestemming  Niet langer dan noodzakelijk is 

voor het doel waarvoor ze 
gemaakt zijn of tot 
toestemming wordt 
ingetrokken 

Bij sommige functies kan er bij 
publieke events kan sprake zijn van 
gerechtvaardigd belang. In dat geval 
gaat het om functie output 

Intern Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming 

Gerechtvaardigd belang als het om 
onderwijsactiviteiten gaat 

Student Publiek Toestemming  Tot afronding studie of tot 
toestemming wordt 
ingetrokken 

Consequenties voor beheer van video’s 
die voor werving is gemaakt 

Intern Toestemming  Tot afronding studie of tot 
toestemming wordt 
ingetrokken 

 

Locatie 
Zoals aanwezigheid, 
beschikbaarheid 
kamernummer, 
agenda 

Medewerker Publiek Toestemming     
Intern Gerechtvaardigd belang Contact op kunnen nemen, afspraak 

kunnen maken 
 In de agenda zijn verschillende 

autorisatieprofielen aan te maken 
Student Publiek Toestemming   (nog niet van toepassing) 

Intern Toestemming   (nog niet van toepassing) 
Privé gegevens  
Zoals privé 
telefoonnummer, 
verjaardag of 
geboortedatum,  
jubilea 

Medewerker Publiek Toestemming     
Intern Toestemming   Alleen medewerkers 

Student Publiek Toestemming    
Intern Toestemming    

Links naar andere 
profielpagina’s  

WP Publiek Gerechtvaardigd belang 
voor zakelijke profielen, 
toestemming voor privé 
profielen (LinkedIn, 
Facebook) 

Gerechtvaardigd belang: Beleid en 
publieke functie universiteit 
 

  Zakelijk profiel is bijvoorbeeld 
wetenschappelijke profielpagina in 
Research portal of profielpagina op 
internet 

Intern Gerechtvaardigd belang 
voor zakelijke profielen, 
toestemming voor privé 
profielen (LinkedIn, 
Facebook 

Gerechtvaardigd belang: collega’s of 
docenten kunnen zoeken 

  

OBP Publiek Toestemming    
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Persoonsgegevens  Van (rol) Publicatie/ 
doelgroep 

Grondslag Noodzaak/Motivering Bewaartermijn Bijzonderheden 

Intern Toestemming    
Student Publiek Toestemming    

Intern Toestemming    
 

Functie output 
Courses, publicaties, 
projecten, PhD 
Supervision, 
Fingerprint (Pure), 
samenwerkingen, 
video functie-
gerelateerd 
 

WP Publiek Gerechtvaardigd belang Beleid en publieke functie 
universiteit 

Tot datum uit dienst 
  

In sommige gevallen is de grondslag 
hier de arbeidsovereenkomst 

Intern Gerechtvaardigd belang Collega’s of docenten kunnen 
zoeken 

 Niet relevant omdat gegevens publiek 
zijn 

OBP Publiek Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming 

Uitzondering voor een aantal functies 
waarbij sprake is van gerechtvaardigd 
belang zoals docenten vaardigheden 

Intern Toestemming  Tot datum uit dienst 
 

 

Student Publiek Toestemming   Afstudeerthesis 
Intern Toestemming    

Loopbaan 
CV, vooropleiding 
onderzoeksinteress
egebieden 
 

Medewerker Publiek Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming  

 

Intern Toestemming  Tot datum uit dienst of 
intrekken toestemming  

 

Student Publiek Toestemming   Job teaser 
Intern Toestemming    

 

 
 

 


