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Privacyverklaring Brightspace Wageningen University & Research 

 

Wageningen University en de stichting Wageningen Research vormen beiden het 

samenwerkingsverband Wageningen University & Research (WUR). 

 

1. Introductie 

WUR hecht belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en 

betrouwbaar maken van onze diensten. De via de leeromgeving Brightspace van u 

verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende 

privacyregelgeving. 

 

Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van 

persoonsgegevens via de leeromgeving Brightspace. In het Reglement bescherming 

persoonsgegevens staan algemene bepalingen die ook gelden voor uw gebruik van de 

leeromgeving Brightspace van WUR. Dat reglement is ook van toepassing op de verwerking 

van persoonsgegevens via de leeromgeving Brightspace. 

 

2. WUR gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden 

WUR verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van 

de leeromgeving Brightspace. Dit betreft: voornaam, achternaam, gebruikersnaam, 

emailadres, rol op systeemniveau, user principal name, enrolments, login history, digitaal 

ingeleverde/in Brightspace gegenereerde bijdrages (o.a. bijdrages aan discussiefora, 

ingeleverde opdrachten, quizresultaten), online status en voortgangsdata (o.a. content 

completion summary, objectives completion summary en grades performance summary). 

Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden: 

 

 Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van het onderwijs binnen 

de leeromgeving Brightspace. 

o De leeromgeving Brightspace wordt ingezet ter ondersteuning van het 

onderwijs dat wordt gegeven aan WUR. Met de data die de (gast) 

medewerker met een rol in de begeleiding van studenten (docenten, 

studentassistenten) in Brightspace ter beschikking staan kan hij/zij zich een 

goed beeld vormen van de kwaliteit en de effectiviteit van het studieproces 

van een student. Met deze informatie kan de (gast) medewerker met een 

rol in de begeleiding van studenten (docenten, studentassistenten) zijn/haar 

onderwijs aanpassen en gerichte begeleiding geven aan studenten en 

daarmee het studiegedrag en de studieresultaten positief beïnvloeden. Dit 

is met name behulpzaam bij vakken waarin veel activiteit buiten contacturen 

plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld bij Distance Learning vakken en vakken met 

blended leeractiviteiten. Conform WUR-beleid wordt er meer en meer 

ingezet op blended learning en begeleiding door docenten buiten 

contacturen. 

 

 Het leveren van kwalitatief goede ondersteuning bij het gebruik van de 

leeromgeving Brightspace. 

o Vooraf en tijdens het gebruik van de leeromgeving Brightspace kan er bij 

gebruikers een hulpvraag ontstaan. Om op adequate wijze ondersteuning te 

bieden bij een hulpvraag is het van belang dat de medewerkers die deze 

dienstverlening leveren toegang hebben tot het systeem en tot de gegevens 

benodigd om de hulpvraag te beantwoorden.  

 

https://www.wur.nl/upload_mm/3/0/f/13c2da22-0973-4017-bc63-97b94dcc165c_Reglement%20bescherming%20persoonsgegevens%20WUR.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/3/0/f/13c2da22-0973-4017-bc63-97b94dcc165c_Reglement%20bescherming%20persoonsgegevens%20WUR.pdf
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De gegevens die u verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt ter vervulling van 

bovenstaande doeleinden en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder 

uw toestemming aan derden worden verstrekt. 

 

3. Derden, bewaartermijnen, rechtsbescherming en de functionaris 

gegevensbescherming 

Informatie over hoe WUR omgaat met het inschakelen van derden, de doorgifte naar 

andere landen, bewaartermijnen, informatie over uw rechten met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de leeromgeving Brightspace 

zijn verkregen en de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming is te 

lezen in het Reglement bescherming persoonsgegevens. 

 

4. Beveiliging 

De leeromgeving Brightspace van WUR maakt gebruik van een passende beveiliging en 

versleutelde verbindingen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen 

enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Tot slot 

De voorwaarden in deze verklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. 

Wijzigingen zijn van kracht zodra deze in de leeromgeving Brightspace gepubliceerd zijn. 

 

Voor vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring: privacy@wur.nl.  
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