
Privacyverklaring 

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) neemt je privacyrechten serieus. De TU Delft houdt zich 
aan de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Als je meent dat wij ons niet 
houden aan de voorwaarden van deze verklaring of als je vragen hebt met betrekking tot deze 
verklaring, dan kun je contact opnemen met het Contact Centre van de directie Education and 
Student Affairs OS@tudelft.nl of +31(0) 15 27 88899, op werkdagen bereikbaar van 09:00 - 17:00 uur.  
Eventuele privacyvragen kun je stellen aan privacy-TUD@tudelft.nl. De Functionaris voor de 
Gegevensbescherming (FG) kun je ook via dit e-mailadres bereiken.    

Het doel van het verwerken van jouw gegevens in MyTUDelft is het verbeteren van de 
informatievoorziening aan studenten door persoonlijke studiegerelateerde informatie uit 
verschillende bronnen op een plek te bundelen. MyTUDelft toont informatie uit Osiris (het 
studentinformatiesysteem van de TU Delft) en MyTimetable (roosterinformatiesysteem van de TU 
Delft). Via MyTUDelft kun je ook bepaalde acties uitvoeren zoals het inschrijven voor een tentamen.  

 

Met wie delen wij je gegevens? 

MyTUDelft is onderdeel van Osiris. Je gegevens in Osiris en MyTimetable worden slechts gedeeld met 
medewerkers van de TU Delft die leiding geven aan of belast zijn met de organisatie of het geven van 
onderwijs en de begeleiding van studenten. Denk daarbij aan medewerkers van de onderwijs- en 
examenadministratie en docenten. De TU Delft zal onder geen enkele omstandigheid je gegevens  
aan derden verstrekken, tenzij dit met jouw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt of als hiertoe een 
wettelijke verplichting bestaat. 

 

Hoe verwerken wij jouw gegevens? 

MyTUDelft App wordt mogelijk gemaakt door CaCi, de leverancier van Osiris met wie de TU Delft een 
verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Voor zover de diensten van andere derde partijen worden 
gebruikt voor de inzet van de app, dan zullen je gegevens door deze partijen alleen worden verwerkt 
voor zover dit noodzakelijk is en op basis van een verwerkersovereenkomst. Je persoonsgegevens 
blijven binnen de Europese Unie (EU). 

 

Bekijken of laten wijzigen van je gegevens 

Via MyTUDelft kun je (een deel van) je gegevens in Osiris en MyTimetable inzien en aanpassen.  Je 
gegevens worden niet in de app bewaard, de gegevens zijn vastgelegd in de applicaties Osiris of 
Mytimetable. Als je vindt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kun je contact opnemen met 
het Contact Centre van ESA.  

 

 



Gegevensveiligheid 

CaCi gebruikt verschillende methoden om je gegevens te beveiligen tegen verlies, beschadiging, 
ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik. De overdracht van je gegevens naar en uit de app is 
beveiligd om te voorkomen dat iemand deze kan inzien.  

 

Vertrouwelijkheid 

De TU Delft behandelt jouw gegevens vertrouwelijk en verwacht dat jij hetzelfde doet. Zorg ervoor 
dat je geen (vertrouwelijke) gegevens doorstuurt of openbaar maakt. Geef je inloggegevens nooit 
door aan derden.  

 

Kennisgeving van wijzigingen 

Als de TU Delft wijzigingen aanbrengt in de wijze waarop omgegaan wordt met de bescherming van 
je privacy dan word je daarover geïnformeerd. Zo weet je altijd welke gegevens wij verzamelen en 
hoe wij deze informatie gebruiken.  


