
MS Teams en privacy 
 
Veel van de werkzaamheden die je op je laptop of desktop verricht kun je via je webbrowser of via 
(mobiele) apps ook op een tablet of smartphone uitvoeren. Voor de Microsoft (mobiele) apps en 
webdiensten die gerelateerd zijn aan het gebruik van Teams (zie schema) hebben we onderzocht 
hoe deze met gebruiksgegevens omgaan. Het privacy team concludeert daarop dat zij de privacy 
risico’s acceptabel achten. Als uitzondering geldt daarbij de verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie*.  
 
Dus: Vermijd bij het gebruik van de (mobiele) apps en  webdiensten de verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie*. Meer informatie over het opslaan/delen van 
bijzondere persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie vind je hier.  
 
*Data die een (groot) risico kan opleveren voor de TU Delft, als deze in handen komt van niet-
geautoriseerde personen. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel eigendom, of informatie onder 
embargo. 
 
MS Teams and privacy 
 
Much of the work you do on your laptop or desktop can also be done on a tablet or smartphone via 
your web browser or (mobile) apps. For the Microsoft (mobile) apps and web services that are 
related to the use of Teams (see diagram), we investigated how they deal with usage data. The 
privacy team concluded that they consider the privacy risks to be acceptable. The exception is the 
processing of special personal data and business-sensitive information*.  
 
So: When using the (mobile) apps and web services, avoid the processing of special personal data 
and business-sensitive information*. You can find more information about the storage/sharing of 
special personal data and business-sensitive information here.  
 
*Data that can pose a (large) risk to TU Delft if it gets into the hands of unauthorized persons. Think 
for example of intellectual property, or information under embargo. 
 
X = deelt geen data/shares no data 
V = deelt data/shares data 
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