Concernstaf

Regeling uitoefening rechten persoonsgegevens Wbp
Deze regeling bevat voorschriften voor de uitoefening van de rechten als bedoeld in artikel 35 en
artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Een klachtprocedure maakt onderdeel van
deze regeling uit.

Definities
Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon.
Medewerker: degene die op arbeidsovereenkomst of op detacheringsbasis werkzaamheden verricht
of heeft verricht bij de HR alsook (voormalig) personeel niet in loondienst.
Student: degene die als student, extraneus of cursist staat ingeschreven of heeft ingeschreven
gestaan voor een opleiding bij de HR.
Schriftelijk: bij brief of e-mail.
Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 1. Indienen verzoek om informatie; indieningsvereisten
1.1. Studenten en medewerkers kunnen een schriftelijk verzoek doen om informatie betreffende de
persoonsgegevens die over hen bij Hogeschool Rotterdam worden verwerkt.
1.2. Studenten richten hun verzoek aan de directeur AIC of aan de instituutsdirecteur die het verzoek
ter afhandeling doorzendt aan de directeur van de dienst AIC. Medewerkers richten hun verzoek
rechtstreeks aan de directeur van de dienst OeO.
1.3. Bij het verzoek wordt een kopie van een geldig legitimatiebewijs gevoegd.
1.4. De ontvangst van het verzoek wordt schriftelijk bevestigd.
1.5. Ontbreekt een kopie van een geldig legitimatiebewijs, dan wordt betrokkene in de gelegenheid
gesteld het legitimatiebewijs alsnog te overleggen binnen een in de ontvangstbevestiging gestelde
termijn.
1.6. Is na de in het vorige lid bedoelde termijn geen kopie van een geldig legitimatiebewijs overgelegd,
dan wordt het verzoek verder buiten behandeling gelaten.

Artikel 2. Behandeling van verzoeken
2.1. Betrokkene wordt niet later dan vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk geïnformeerd
of persoonsgegevens van hem worden verwerkt. De termijn vangt aan op de dag dat de directeur van
de dienst AIC of de directeur OeO het verzoek heeft ontvangen.
2.2. Indien van betrokkene persoonsgegevens worden verwerkt, ontvangt hij een overzicht van die
persoonsgegevens.

Artikel 3. Indienen verzoek tot wijziging, aanvulling, verwijdering of afscherming; recht
van verzet
3.1. Strekt het verzoek tot wijziging, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens,
dan vindt artikel 1 overeenkomstige toepassing.

3.2. Op het verzoek wordt beslist binnen vier weken nadat het verzoek in behandeling is genomen.
Een verzoek van betrokkene om diens persoonsgegevens niet meer te gebruiken (recht van verzet),
kent eenzelfde beslistermijn.
3.3. Geeft het verzoek aanleiding tot nadere vragen die voor de beslissing van belang zijn, dan wordt
betrokkene verzocht om aanvullende informatie te verstrekken. Daarvoor wordt een termijn van ten
minste twee weken verleend.
3.4. Het verzoek om aanvullende informatie te overleggen schort de beslistermijn als bedoeld in artikel
3.2 op.
3.5. Wordt de aanvullende informatie niet tijdig verstrekt, dan wordt op het verzoek beslist op grond
van het verzoekschrift.

Artikel 4. Klachten
4.1. Betrokkene kan een klacht indienen tegen een besluit als bedoeld in artikel 3 of het uitblijven
ervan. Bij het klaagschrift wordt de beslissing van de directeur in kopie bijgevoegd, tenzij de klacht
zich richt op het uitblijven van een beslissing.
4.2. De klacht wordt schriftelijk en met redenen omkleed gezonden aan Bureau Klachten en
Geschillen dat de klacht ter behandeling doorzendt aan het College van Bestuur.
4.3. Binnen tien weken na de datum van ontvangst wordt op de klacht beslist. Deze termijn kan met
vier weken worden verdaagd.
4.4. De beslissing van het College van Bestuur is een eindbeslissing en staat niet open voor bezwaar
of beroep.
4.5. De Functionaris Gegevensbescherming ontvangt afschrift van de beslissing van het College van
Bestuur.

Artikel 5. Inwerkingtreding en slotbepalingen
5.1. Deze regeling wordt vastgesteld en gewijzigd door het College van Bestuur.
5.2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2016.
5.3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur.
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