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Meldingenregister applicatie E-stemmen 

 

Verwerking 

   Naam verwerking:    E-stemmen 

   Status:    in publicatie 

   Type:     vrijgestelde Wbp verwerking 

   Toelichting:    E-stemmen  is een applicatie waarmee de studenten, medewerkers  

                                                    en onderzoekers kunnen stemmen tijdens universitaire verkiezingen 

   Operationeel:   Ja 

Verantwoordelijke 

   Soort persoon:  Rechtspersoon of Bestuursorgaan 

   Naam:    Universiteit Leiden  

   Adres:   Postbus 9500 

   Postcode:   2300 RA 

   Plaats:    Leiden 

   Land:    Nederland 

   Tel.nr:   071-527 2727 

   Fax.nr:   071-527 3118 

 

Contactpersoon 

   Naam:   Eijer 

   Geslacht:   Man 

   Organisatie:   Universiteit Leiden 

   Afdeling:   FB/BV 

   Functie:   Functioneel beheerder 

   Adres:   Postbus 9500 

   Postcode:   2300 RA 

   Plaats:    Leiden 

   Land:    Nederland 

   Tel.nr:   071-527 2727 

   Fax.nr:   071-527 3118 

 

Bewerker 

   Soort persoon:  Rechtspersoon of Bestuursorgaan 

   Naam:   Orcagroup  

   Adres:   Cereslaan 8 

   Postcode:   5384 VT  

   Plaats:   Heesch 

   Land:    Nederland 

   Tel.nr:   0412-695100 

   Fax.nr:   0412-651995 
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Doel van verwerking 

Doel van de verwerking:  Door de verkiezingsapplicatie wordt het mogelijk om universitaire  

     verkiezingen te organiseren. De gegevens die worden verwerkt  

     betreffen bestanden met namen en e-mailadressen van personeel en                 

                                                         studenten.  

 

Categorie van betrokkenen 

Categorie van betrokkenen:  Het betreft de categorie studenten, medewerkers en onderzoekers.  

     Voor deze categorieën betreft het bestanden met namen  en e- 

     mailadressen. 

 

Categorie van ontvangers 

Categorie van ontvangers:   Studenten 

     Medewerkers  

     Onderzoekers 

 

Beveiligingsmaatregelen 

A. Beveiligt u de persoonsgegevens:  Ja 

 

B. Welke maatregelen heeft u genomen om de persoonsgegevens te beschermen? 

   - vastgesteld beleid dat ook is geïmplementeerd 

   - fysieke controle en logische toegangscontrole met behulp van iets wat iemand weet  

     (wachtwoord  of pincode) 

 

C. Is er sprake van een bewerker? 

    - ja, en er zijn met de bewerker schriftelijke afspraken gemaakt over beveiliging 

 

D. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 

   - personeel dat onder leiding van de verantwoordelijke staat 

   - derden, namelijk:  personeel van de Orcagroep 

 

E. Verzendt u gegevens langs elektronische weg? 

   - Ja, via een eigen netwerk 

 

F. Gebruikt u encryptie? 

   - Ja, de persoonsgegevens worden versleuteld tijdens verzending 
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Doorgifte buiten de Europese Unie: 

A.  Geeft u bij uw gegevens verwerking persoonsgegevens door aan één of meer land buiten de    

     Europese Unie? Nee 

 

B. Worden persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie   

     waarvan  de Minister van Justitie heeft bepaald dat die landen een passend beschermingsniveau  

     waarborgen?  Nee 

 


