
 
VERKLARING VOOR STUDENTEN BIJ DE STUDENTENDECAAN 
 
 
 
Ondergetekende:  Naam:  
 
   Geboortedatum:     
 
   Studentnummer:                                                                                           
 
 
 
1. Is op de hoogte van de volgende informatie over privacy bij de 

studentendecaan:  
 

• Dit formulier is bedoeld om mijn ‘bijzondere persoonsgegevens’ (zoals 
gegevens over gezondheid) volgens de wet te beschermen; 

• Studentendecanen en hun directe medewerkers houden mijn gegevens 
geheim; 

• De studentendecaan gebruikt mijn gegevens voor ondersteuning van mijn 
studievoortgang; 

• Deze ondersteuning van studievoortgang kan zowel plaatsvinden gedurende 
het studiejaar als tijdens de procedure van het bindend studieadvies aan het 
einde van het eerste en/of tweede studiejaar; 

• De studentendecaan mag geen informatie over mij verstrekken aan derden 
binnen de hogeschool, tenzij ik hiervoor met dit formulier toestemming geef;  

• De studentendecaan bewaart gegevens (en deze verklaring) volgens 
wettelijke termijnen;  

• Meer informatie over mijn privacybescherming vind ik op www.hu.nl/privacy; 

• Ik mag via Askprivacy@hu.nl altijd mijn toestemming intrekken met het 
verzoek om mijn (bijzondere) persoonsgegevens die ik aan de studenten-
decaan heb verstrekt te verwijderen.  De HU zal volgens de wet AVG binnen 
een maand reageren op mijn verzoek.  

• Zowel de studentendecaan als de student mag niet zonder toestemming van 
de andere partij online gesprekken (bijvoorbeeld met ms Teams) opnemen 
met beeld en/of geluid. 
 

 
2. Hierbij geef ik toestemming aan de studentendecaan voor: 
 
Verwerking van mijn (bijzondere) persoonsgegevens in Osiris:  
- Mijn (bijzondere) persoonsgegevens worden opgenomen in mijn persoonlijk 

digitaal dossier in OSIRIS, uitsluitend ter inzage voor de studentendecanen en 
hun directe medewerkers.  

- Doel: deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van mijn studievoortgang.  
 
Vertrouwelijk advies en informatieverstrekking aan de examencommissie: 

http://www.hu.nl/privacy
mailto:Askprivacy@hu.nl


- De studentendecaan mag - als dit nodig blijkt - over mijn persoonlijke-, medische- 
en/of familieomstandigheden vertrouwelijk advies uitbrengen en/of de 
noodzakelijke informatie verstrekken aan de examencommissie.  

- Doel: studieadvies en/of aanvragen van voorzieningen en/of faciliteiten in het 
kader van ziekte, handicap/functiestoornis voor mijn studievoortgang. 

 
Vertrouwelijk advies aan DUO::  
- De studentendecaan mag - als dit nodig blijkt - over mijn persoonlijke- en/of 

medische omstandigheden vertrouwelijk advies uitbrengen aan DUO. 
- Doel: het aanvragen van financiële ondersteuning in het geval 

van studievertraging ten gevolge van bijzondere omstandigheden voor mijn 
studievoortgang. 

 
Vertrouwelijk advies aan het Profileringsfonds:  
- De studentendecaan mag - als dit nodig blijkt - over mijn persoonlijke- ,medische- 

en/of familieomstandigheden vertrouwelijk advies uitbrengen aan het 
Profileringsfonds. 

- Doel: het aanvragen van financiële ondersteuning in het geval 
van studievertraging ten gevolge van bijzondere omstandigheden voor mijn 
studievoortgang. 

 
 Vertrouwelijk advies aan instituut / opleiding: 
- De studentendecaan mag - als dit nodig blijkt - over mijn persoonlijke- ,medische- 

en/of familieomstandigheden vertrouwelijk advies uitbrengen aan de 
instituutsdirecteur, instituutssecretaris, opleidingsmanager, opleidingsteamleider 
en/of aandachtsfunctionaris.  

- Doel: aanvragen van voorzieningen en/ of faciliteiten in het kader van mijn ziekte, 
handicap/functiestoornis voor mijn studievoortgang. En/of aanvragen tussentijdse 
inschrijving op grond van mijn bijzondere omstandigheden. 

  
 
 
Plaats:                      Datum:                                         Handtekening: 
 
 
             
 
 
Voor studenten onder 16 jaar: 
 
 
Naam ouder/wettelijke vertegenwoordigers: 
 
Handtekening:  


