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Privacy Notice oraties, afscheidscolleges en promoties 

Bij oraties, afscheidscolleges en promoties in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden worden 
video-opnames gemaakt en live gestreamd. Hieronder staat beschreven welke persoonsgegevens 
hierbij worden verzameld en wat hiermee wordt gedaan.  

Wie verzamelt de gegevens? 

De gegevens worden verzameld en verwerkt door de Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA 
Leiden, Bureau Pedel, tel. 071 527 7211, pedel@bb.leidenuniv.nl 

Waarom worden deze gegevens verzameld en wat wordt er mee gedaan? 

De video-opnames worden gemaakt als herinnering voor de promovendus en de hoogleraar. Deze 
opnames worden via een livestream uitgezonden op de website van de Universiteit Leiden om het 
wetenschappelijke en algemene publiek de gelegenheid te geven de oratie, het afscheidscollege of de 
promotie op afstand bij te wonen. De opname en livestream worden na afloop van de plechtigheid 
gestopt. De promovendus en de orator of hoogleraar die afscheid neemt, ontvangen naderhand een 
kopie van de video-opnames.  

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Bij video-opnames van oraties en afscheidscolleges worden de hoogleraar, de promovendus, de 
paranimfen, de oppositiecommissie, de pedel, de leden van het faculteitsbestuur en de leden 
van het college van bestuur herkenbaar in beeld gebracht. Toehoorders worden in de 
Senaatskamer van voren, en in de auditoria op de rug in beeld gebracht. 

Hoe zit het wettelijk? 

Voor het gebruik van persoonsgegevens heeft de universiteit een wettelijk geldige reden nodig. Dit 
wordt een grondslag genoemd. De Universiteit Leiden verzamelt de persoonsgegevens door middel 
van video-opnames tijdens oraties, afscheidscolleges en promoties onder de grondslag 
gerechtvaardigd belang.  

Aan wie worden de persoonsgegevens doorgestuurd? 

De video-opnames worden opgenomen door, en bewaard op systemen van de Universiteit Leiden en 
niet met derden gedeeld buiten de personen omschreven in het doel van de verwerking.  

Hoe en hoelang worden de gegevens gebruikt en opgeslagen? 

Na beëindiging van de opname wordt deze door de universiteit gedurende een periode van maximaal 
vier weken bewaard op een centrale beveiligde schijf. Deze termijn kan in uitzonderingsgevallen 
eenmaal worden verlengd met nog eens vier weken. 
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Waar kunt u terecht met vragen of bij het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens? 

Indien u bezwaar wilt maken of een vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u 
contact opnemen met privacy@bb.leidenuniv.nl.  

Heeft u een klacht? 

Indien u een klacht heeft over hoe de universiteit omgaat met uw persoonsgegevens en u komt er niet 
uit met de Universiteit, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris voor gegevensbescherming 
via privacy@bb.leidenuniv.nl. Mocht u daarna nog steeds ontevreden zijn over de afhandeling van de 
klacht door de universiteit, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Telefonisch zijn 
ze te bereiken op 088 - 1805 250. 
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