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Privacyverklaring sollicitanten en medewerkers Stichting 

Studielink 
 
Doel van deze privacyverklaring 

 
Je hebt of gesolliciteerd bij en/of bent werkzaam voor Stichting Studielink. Stichting Studielink 
verwerkt daarbij jouw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring word je geïnformeerd over de 
aard en het doel daarvan en de rechten die je hebt. 

 
 Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar jou herleidbaar zijn en iets zeggen over jou 
als individu. Voorbeelden zijn je naam, je e-mailadres, je salaris en gegevens over je 
ziekteverzuim. 

 
 Wat is verwerken? 

Verwerken is ieder gebruik van persoonsgegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
verzamelen, opslaan, kopiëren, wijzigen, delen en verwijderen van persoonsgegevens. 
 

 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens? 
Stichting Studielink, gevestigd in Utrecht.  

 

Hoe worden je gegevens verwerkt in het kader van een sollicitatie? 
 

Welke gegevens worden verwerkt? 
Als je solliciteert bij Stichting Studielink, ontvangen we van jou in het algemeen een  
motivatiebrief en curriculum vitae. Deze documenten bevatten de persoonsgegevens die jij 
daar in hebt geplaatst. Het kan bijvoorbeeld gaan om: 
 

• Contactgegevens, zoals je woonadres en e-mailadres. 
• Je nationaliteit. 
• Je geboortedatum. 
• Je burgerlijke staat. 
• Gegevens over je opleiding en werkervaring, zoals je diploma’s. 

 
Studielink kan referenties bij je opvragen en jij kunt referenties opgeven in bijvoorbeeld je CV. 

Studielink kan deze referenties benaderen en de informatie die zij over jou geven meenemen in 

de beoordeling van jouw sollicitatie. 

Stichting Studielink kan, als je op sollicitatiegesprek komt, nadere gegevens over je 

verzamelen zodat je motivatie en geschiktheid voor de functie kan worden beoordeeld. 

Voorbeelden zijn: je antwoorden op gespreksvragen en informatie over je motivatie en de 

indruk die je hebt gemaakt. Ook kun je gevraagd worden mee te doen aan een assessment, 

waarmee je geschiktheid voor de functie wordt bepaald.  

Voor welke doelen worden deze gegevens verwerkt en wat is de basis hiervoor? 

De gegevens die in het kader van het sollicitatieproces worden verwerkt, gebruikt Stichting 

Studielink ten behoeve van het vervullen van vacante functies. Dit is in juridische termen een 

“gerechtvaardigd belang” van Stichting Studielink.  
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Hoe lang worden deze gegevens bewaard? 

Wanneer je na je sollicitatie in dienst komt bij Stichting Studielink, verwijdert Stichting 

Studielink de gegevens die uitsluitend in het kader van het sollicitatieproces worden verwerkt. 

Dit gebeurt binnen 4 weken na het einde de sollicitatieprocedure.  

Wanneer je niet in dienst komt, verwijdert Studielink binnen vier weken alle gegevens die in 

het kader van je sollicitatie zijn verwerkt. Studielink kan je gegevens alleen langer bewaren als 

je daarvoor toestemming geeft. Dit gedurende een periode van maximaal één jaar. 

Hoe worden je gegevens verwerkt in het kader van je dienstverband? 
 
Welke gegevens worden verwerkt? 

Wanneer je een aanstelling hebt bij Stichting Studielink, dan worden de volgende gegevens 

over je verwerkt: 
 
Gegevens die van jou worden verkregen: 

• NAW-gegevens, waaronder je titel(s), je naam, adres, postcode, woonplaats en 
geboorteplaats. 

• Contactgegevens, zoals je e-mailadres en telefoonnummer (zakelijk en privé) 
• Een kopie van je identiteitsbewijs. 
• Je nationaliteit en geboorteplaats. 
• Je burgerservicenummer. 
• Je geslacht. 

 
Gegevens die Stichting Studielink over je vastlegt: 

• Gegevens over de functie die je uitoefent en de bijbehorende inschaling volgens de 
toepasselijke CAO. 

• Gegevens over het functioneren van jou als medewerker. 
• Gegevens over je aanwezigheid, bijvoorbeeld gegevens over je ziekteverzuim en 

gegevens over het (bijzondere) verlof dat je opneemt. 
• Financiële gegevens, zoals je bruto- en nettosalaris, je declaraties en je 

bankrekeningnummer. 

• Accountgegevens, zoals je personeelsnummer, wachtwoord, (elektronische) 
handtekening. 

• Logginggegevens, waaruit blijkt hoe je de IT-voorzieningen van Studielink gebruikt, en 
camerabeelden. 

• Foto’s en videobeelden, zoals een pasfoto, promotiemateriaal, camerabeelden. 
 

Voor welke doelen worden deze gegevens verwerkt en wat is de grondslag hiervoor? 

Stichting Studielink verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers voor de volgende 

doelen: 

Doel Grondslag 

Het informeren en bedienen van de opdrachtgevers van 
Stichting Studielink, bijvoorbeeld bij het bieden van de 
helpdesk en het organiseren van overleggen 

Gerechtvaardigd belang van 
Stichting Studielink 

Het aansturen van de leveranciers van Stichting 
Studielink 

Gerechtvaardigd belang van 
Stichting Studielink 

Het uitvoeren van de met jou overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden 

Uitvoeren van de met jou 
gesloten overeenkomst 

Het uitbetalen van je salaris en je pensioenpremies, 
inkomstenbelasting, sociale premies en je 
onkostenvergoedingen 

Uitvoeren van de met jou 
gesloten overeenkomst, 
uitvoeren van wettelijke plichten 

Het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit 
arbeids-, belasting- en sociale zekerheidswetgeving 

Uitvoeren van wettelijke plichten 

Het verzorgen van faciliteiten (werkplek, apparatuur 
etc.) waardoor je je werk kunt doen 

Uitvoeren van de met jou 
gesloten overeenkomst 

Het verzorgen van dienstreizen Uitvoeren van de met jou 
gesloten overeenkomst 
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Het stimuleren van je professionele ontwikkeling Uitvoeren van de met jou 
gesloten overeenkomst 

Het beveiligen van de informatie die Stichting Studielink 
beheert en de gebouwen die zij gebruikt 

Gerechtvaardigd belang van 
Stichting Studielink 

Het beoordelen en behandelen van (arbeids)geschillen Uitvoeren van de met jou 
gesloten overeenkomst, 
uitvoeren van wettelijke plichten 

Het beheren van de financiën van Stichting Studielink Gerechtvaardigd belang van 
Stichting Studielink, uitvoeren 
van wettelijke plichten 

 
Aan wie worden je persoonsgegevens doorgegeven? 

Stichting Studielink kan je persoonsgegevens bij het realiseren van bovenstaande doelen je 

persoonsgegevens doorgeven aan de volgende typen organisaties: 

• Leveranciers van Stichting Studielink, waaronder leveranciers van IT-voorzieningen 
• De salarisadministrateur van Stichting Studielink 
• Overheidsorganisaties, waaronder de Belastingdienst en het UWV 
• De arbodienst van Stichting Studielink 

• Verzekeraars van Stichting Studielink 
• Opdrachtgevers van Stichting Studielink 
• Reisagenten en ov-bedrijven 
• Incassobureau 

 
Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard? 

Je persoonsgegevens worden bewaard gedurende je dienstverband bij Stichting Studielink. 

Uiterlijk twee jaar afloop van je dienstverband worden je persoonsgegevens gewist, tenzij 

Stichting Studielink een gelegitimeerd doel heeft voor het bewaren van je gegevens of daartoe 

verplicht is op grond van de wet. Studielink dient je loonbelastingverklaringen en de kopie van 

je identiteitsbewijs 5 jaar na afloop van je dienstverband te bewaren. Gegevens die voor 

Studielink fiscaal van belang zijn, moeten 7 jaar na einde dienstverband bewaard worden. 

Welke rechten heb je en hoe gebruik je die? 
 
Je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten met 
betrekking tot je persoonsgegevens. Je kunt Studielink verzoeken om: 

1. Inzage in je persoonsgegevens. Voor actieve medewerkers van Studielink zijn deze 

zichtbaar in het digitale personeelsdossier van Studielink. 
2. Rectificatie van je persoonsgegevens als deze onjuist zijn. 
3. Verwijdering van je persoonsgegevens. 

4. Beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. 
5. Het maken van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

 
Je kunt je rechten uitoefenen door dat kenbaar te maken in een verzoek gericht aan Stichting 

Studielink via security@studielink.nl.   
 
Met wie kun je contact opnemen als je een vraag, opmerking of klacht hebt? 
 
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens in Studielink, dan kun je die 
stellen aan de functionaris voor de gegevensbescherming van Stichting Studielink via 
fg@studielink.nl. Je hebt ten slotte het recht om een klacht over de verwerking van je 

persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Over deze privacyverklaring 
 

Deze privacyverklaring is vastgesteld door de directie van Stichting Studielink op 19 november 
2020. Deze privacyverklaring kan wijzigen. Aanleiding hiervoor kunnen onder meer zijn: (wijziging 

van) wet- en regelgeving, wijziging in het de verwerkingen van je persoonsgegevens of 
ontwikkelingen van technologische aard.  
 

mailto:security@studielink.nl
mailto:fg@studielink.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/mijn-zieke-werknemer

