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NAHSS

Privacyverklaring Deelname Netherlands-Asia Honours Summer School
De NAHSS, in overleg met haar gelieerde partners, hanteert de volgende bewaartermijnen en
omgangsregeling met betrekking tot gegevens van haar deelnemers.
Persoonsgegevens

Verwerking van
persoonsgegevens

Doeleinden

Wij definiëren persoonsgegevens hetzelfde als de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (Hierna: “AVG”), namelijk:
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.
De NAHSS hanteert de definitie van “verwerking” zoals deze is gegeven
in artikel 4.2 van de AVG, namelijk: een bewerking of een geheel van
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere
wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen,
wissen of vernietigen van gegevens.
De NAHSS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden: zodat wij inhoudelijk het programma kunnen faciliteren,
contact kunnen opnemen en informatie kunnen verstrekken. Hieronder
valt onder anderen het organiseren van evenementen in Nederland,
alsmede het volledige programma in China, waaronder het boeken van
de trein- en vliegtickets, accommodatie en zomerschool. We verwerken
alleen persoonsgegevens die voor deze doeleinden noodzakelijk zijn.
Daarnaast zullen wij u tijdens uw deelname benaderen voor het
verwerken van uw persoonsgegevens tijdens uw tijd als alumnus.
Indien hier akkoord voor is gekomen, kan dit recht op ieder moment
door de persoon ingetrokken worden.

De persoonsgegevens
die de NAHSS verwerkt

Vastgesteld
bewaartermijn

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats of na toestemming
tot verwerking voor specifiek overeengekomen doeleinden of voor
noodzakelijkheid tot uitvoeren van het overeengekomen.
Teneinde voornoemde doeleinden te bereiken, verwerkt de NAHSS de
volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- CV
- Essays
- Cijferlijst
- Motivatiefilmpje
- Paspoortnummer
- Noodnummer
- IBAN gegevens (en naam van rekeninghouder)
- Medische gegevens
We slaan uw persoonsgegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de doeleinden. Hieronder is per categorie de
bewaartermijn gespecificeerd.
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Toestemming intrekken

Rechten Betrokkenen

NAHSS

- Persoonlijke basisgegevens (voor- tussen- en achternaam,
geboortedatum, geslacht) worden ter administratie doeleinde bewaard
tot de officiële afsluiting van de desbetreffende editie (Slotceremonie).
Gedurende het programma, zal toestemming worden gevraagd tot
bewaren van bovenstaande gegevens na de officiële afsluiting, met als
doel om actief te blijven als alumnus.
- Overige gegevens (Geboortedatum, paspoortnummer en
noodnummer) worden verwijderd bij terugkomst van de reis naar China
op Schiphol.
- Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) worden voor
contact- en informatiedoeleinden bewaard tot de officiële afsluiting
van desbetreffende editie. Gedurende het programma, zal
toestemming worden gevraagd tot bewaren van bovenstaande
gegevens na de officiële afsluiting, met als doel om actief te blijven als
alumnus.
- CV en andere aanmeldingsdocumenten (Essays, Cijferlijst,
Motivatiefilmpje) zullen worden bewaard tot maximaal 4 weken na het
einde van de sollicitatieprocedure. Binnen deze termijn valt ook het
gebruik van het CV voor de selectie van de inhousedagen en
consultancy projecten. Er zal expliciet vermeldt worden dat deze
gegevens verwerkt worden door partners van de NAHSS ten behoeve
van selectie. Ook de partners zullen de bewaartermijn in acht nemen.
Indien een langere bewaartermijn of verwerking gewenst is, zal hier
expliciet toestemming voor gevraagd worden.
- Bankgegevens (IBAN en naam van rekeninghouder) zullen worden
verwijderd na de officiële afsluiting van desbetreffende editie, in
verband met het kunnen incasseren van de administratiekosten die
gepaard gaan met het overtreden van de overeengekomen
gedragscode.
- Medische Gegevens worden verzameld voorafgaand aan de reis naar
China in verband met risicomanagement. Het betreft allergieën,
medicijngebruik, fobieën en overige gegevens die de deelnemer nuttig
acht te delen. De gegevens zullen hoofdzakelijk gebruikt worden in
restaurants ter preventie van medische risico’s en om situaties beter te
kunnen analyseren in geval van nood. De gegevens zullen worden
bewaard tot de officiële afsluiting van desbetreffende editie. In lijn met
artikel 9 van de AVG, zal er expliciet toestemming gevraagd worden
deze gegevens te verwerken.
Indien de gegevens zijn verstrekt op basis van enkel artikel 6 lid 1 sub a
of artikel 9 lid 2 sub a van de AVG, kan de toestemming tot het
verwerken van persoonsgegevens op elk gewenst moment weer
ingetrokken worden. Normaliter zullen de gegevens verwijderd worden
na afloop van bovengenoemde bewaartermijnen.
Verzoek tot inzage, rectificatie, aanvulling, gegevensoverdraagbaarheid
of wissen van de gegevens, alsmede de beperking van de verwerking,
is, indien van toepassing, mogelijk door contact op te nemen met de
organisatie van de NAHSS. Eventuele klachten kunnen allereerst
ingediend worden bij de Universiteit Utrecht. In het uiterste geval kan
de Autoriteit Persoonsgegevens erbij betrokken worden.
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Verstrekking
persoonsgegevens aan
derden

NAHSS

De persoonsgegevens (of een selectie hiervan), worden gedeeld met
verscheidene partners van de NAHSS. Deze betreffen onder anderen de
contactpersonen bij de universiteiten die betrokken zijn bij de eerste
selectieronde, het selectiecomité met afgevaardigden vanuit onze
partners voor de tweede selectieronde, de projectbegeleider voor het
consultancy project, de contactpersonen binnen de betreffende
partners die een inhousedag organiseren, de betreffende
vliegtuigmaatschappijen en de betreffende universiteiten in China. Er
zullen nooit meer gegevens worden vertrokken dan noodzakelijk en de
bewaartermijn zal duidelijk aan derden gecommuniceerd worden.
Vooral aan derden gelokaliseerd buiten de EER landen (d.w.z. China) zal
expliciet gevraagd worden de verwerkingsprocedure en bewaartermijn
zoals opgesteld in dit document in acht te nemen.
De NAHSS heeft verwerkingsovereenkomsten met de Nederlandse
universiteiten (d.w.z. de Samenwerkingsovereenkomst), haar partners
en de zomerscholen in China. Hierin is de verwerkingsprocedure zoals
bovenstaand genoemd in acht genomen.

Daarnaast hanteert de NAHSS de volgende twee clausules:
1. Geheimhouding
De NAHSS houdt de gegevens van de deelnemers geheim voor personen/organisaties die
niet bij het desbetreffende evenement betrokken zijn.
2. Datalek
In het geval van een datalek (bijvoorbeeld door een hack van de website form/mail), meldt
de NAHSS dit direct aan de Functionaris Gegevensbescherming van de Universiteit
Universiteit te Utrecht (privacy@uu.nl).
Utrecht, 13-02-2020
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