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1 INLEIDING 
 
Dit privacy statement beschrijft hoe de Universiteit Twente (UT) omgaat met jouw 
persoonsgegevens in de applicatie Archief en Collectie Beheersysteem Atlantis.  
 
 

2 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
Binnen Atlantis worden de volgende gegevens verwerkt: 
 
Persoonsgegevens:   
Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
telefoonnummer 
Emailadres 
 
Betrokkenen : Iedereen die zich voor een gebruikersaccount voor het systeem aanmeldt. 
 
Doel van de verwerking: Het kunnen identificeren van degene die gebruik wenst te maken van 
diensten van Archive waaronder het raadplegen en gebruiken van archiefbescheiden. Door 
registratie kan gebruiker archiefstukken aanvragen. 
 
Rechtsgrond:  Gerechtvaardigd belang: De UT dient te kunnen achterhalen wie 
archiefstukken raadpleegt en/of leent 
 
Bewaartermijn:  De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden uiterlijk 
1 jaar na gebruik c.q. retournering van archiefstukken, uit ons systeem verwijderd (conform 
proces 128, Selectielijst Universiteiten en Universitair Medische Centra 2020) 
 

3 VERKRIJGING VAN PERSOONSGEGEVENS  
 
De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking van degene die een 
gebruikersaccount aanmaakt. 

 
4 DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS  
 
De gegevens worden niet aan andere organisatieonderdelen of derden ter beschikking gesteld. 
 

5 JOUW RECHTEN 
De UT verwerkt jouw persoonsgegevens, maar jij als betrokkene hebt verschillende rechten om 
controle te houden over je persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over deze 
rechten. Wanneer je hier vragen over hebt of deze rechten wenst uit te oefenen, kun je contact 
opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (fg@utwente.nl). 
 

mailto:fg@utwente.nl
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5.1 Recht op inzage 
Je hebt het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van jou 
worden verwerkt. 
 

5.2 Recht op gegevenswissing 
Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden. Het is niet altijd mogelijk om alle persoonsgegevens te 
wissen. 
 

5.3 Recht op rectificatie en aanvulling 
Dit betreft het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen. 
 

5.4 Recht op dataportabiliteit 
Dit is het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. 
 

5.5 Recht op beperking van de verwerking 
Dit is het recht om minder gegevens te laten verwerken. 

5.6 Recht van bezwaar 
In bepaalde situaties heb je het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
 
 

6 KLACHTEN 
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
7 CONTACTGEGEVENS 

Voor specifieke vragen over het archief en Collectiebeheersysteem Atlantis kun je contact 
opnemen met archive@utwente.nl . 
Voor vragen over privacy kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming 
van de Universiteit Twente via fg@utwente.nl.  Als UT medewerker of student kun je terecht bij 
de privacy contactpersoon van jouw faculteit of dienst. Zie https://www.utwente.nl/en/cyber-
safety/contact/#privacy-contact-persons. 
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