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Privacy is een zeer belangrijk onderwerp voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) en daarom 
behandelt de UvA jouw persoonsgegevens met grote zorg. In dit Privacy Statement beschrijven we 
hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd bij het gebruik van Circlelytics.  

Circlelytics is een instrument waarmee grote groepen medewerkers betrokken kunnen worden bij de 
ontwikkeling van UvA-beleid door online met elkaar in gesprek kunnen gaan over vragen of stellingen 
in het kader van een specifiek thema voor de UvA. Circlelytics maakt analyses op basis van de door de 
medewerker in de applicatie gegeven input, waaronder antwoorden en medewerkersgegevens. De UvA 
gebruikt de analyses van Circlelytics ten behoeve van de ontwikkeling van HR beleid. Elke dialoog 
duurt twee weken, waarna de inbreng geanalyseerd wordt door Circlelytics. De resultaten worden 
vervolgens op een geaggregeerd niveau teruggekoppeld aan de UvA zodat deze niet herleidbaar zijn 
tot een individu. Geen enkele deelnemer aan de dialoog ziet of kan achterhalen wat een ander heeft 
gezegd, waardeert of scoort. De antwoorden zijn echter wel zichtbaar voor alle deelnemers aan de 
dialoog.  Het is raadzaam om rekening te houden met de zichtbaarheid van de open tekstvelden.  

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens? 

De UvA is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Het adres van de UvA is Spui 21, 1012 WX 
Amsterdam. Het postadres is Postbus 19268, 1000 WX Amsterdam. Vragen die je hebt over het 
verwerken van je persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar avg@uva.nl. UvA heeft een 
Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die te bereiken is via fg@uva.nl.  

Welke persoonsgegevens worden van mij verwerkt? 

Deelname aan een digitaal dialoog via Circlelytics houdt in dat het e-mailadres en het IP-adres 
minimaal verwerkt worden door Circlelytics. De UvA levert e-mailadressen aan met daaraan 
gekoppeld een aantal persoonsgegevens die relevant zijn voor de analyse door Circlelytics. Direct na 
ontvangst worden deze gegevens door Circlelytics gepseudonimiseerd, waarna deze niet meer 
herleidbaar zijn tot een individu. De volgende gegevens van UvA medewerkers kunnen verwerkt 
worden: 

• Input medewerker (deze kan dit gedurende de dialoog aanpassen) 
• Eenheid 
• Functiecategorie 
• Geslacht 
• Leeftijdscategorie 
• Jaren in dienst 

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt? 
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Deze gegevens worden door Circlelytics gebruikt om bij de analyse van dialoog onderscheid te 
kunnen maken tussen de antwoorden van verschillende groepen medewerkers en daardoor de 
zeggingskracht te vergroten. Het resultaat van de analyse wordt gebruikt voor de ontwikkeling en 
monitoring van UvA-beleid. 

Op welke grondslag is deze verwerking gebaseerd? 

De UvA verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang in het kader van goed 
werkgeverschap. 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 

De UvA deelt jouw persoonsgegevens voor de doelen zoals omschreven onder 3 uitsluitend met 
Circlelytics, een onderzoeksbureau dat namens de UvA digitale dialogen faciliteert en analyseert. De 
resultaten van deze analyse worden op geaggregeerd niveau teruggekoppeld aan de UvA. Circlelytics 
is contractueel gehouden aan de Verwerkersovereenkomst met de UvA, op basis waarvan de privacy 
van de medewerker en de beveiliging van gegevens op verschillende manieren zijn verzekerd. Ook de 
verspreiding van bestanden met persoonsgegevens is niet toegestaan op basis van deze overeenkomst.  

Worden mijn persoonsgegevens overgedragen naar landen buiten de Europese Unie? 

Nee, jouw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Unie.  

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd? 

De UvA neemt organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen 
tegen niet geautoriseerde toegang, verlies en welke vorm van onrechtmatige verwerking dan ook. De 
volgende privacy maatregelen worden gehanteerd:  

• pseudonimisering van e-mailadressen. Op het moment dat een Dialoog is afgerond worden de 
email adressen direct gepseudonimiseerd middels een SHA256 hash. 

• encryptie van persoonlijke kenmerken.  
• een access control layer 
• de input uit de dialoog wordt via een geanonimiseerd databestand door Circlelytics 

teruggekoppeld aan de UvA 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de analyse van de dialoog en 
nooit langer dan een maand. De persoonsgegevens worden direct na ontvangst door Circlelytics 
gepseudonimiseerd waardoor deze niet herleidbaar zijn tot een individuele medewerker.  

Wat zijn mijn privacy rechten? 

Op basis van de AVG heb je het recht om de Persoonsgegevens die de UvA verzamelt in te zien, om 
Persoonsgegevens waarin feitelijke onjuistheden staan te corrigeren, om je Persoonsgegevens te laten 
verwijderen, om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken, en – onder bepaalde 
voorwaarden – om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens en het 
recht op overdraagbaarheid van je Persoonsgegevens.  
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Als je van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met: avg@uva.nl. 

Als je niet tevreden bent met hoe de UvA jouw Persoonsgegevens verwerkt, kun je hierover een klacht 
indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de UvA via fg@uva.nl. 

Contactgegevens 

Als je vragen hebt over Circlelytics en hoe je Persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je contact 
opnemen met de HR Strategie & Beleid via p.c.boelsma@uva.nl.  
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