
VPR/P&I Privacy Scriptieprijs 2023 
 

Aanmeldingsformulier en Reglement  
 
 

 
Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Postcode en woonplaats: 
 

 

E-mailadres: 
 

 

Telefoonnummer:  
 

 

Titel van de masterscriptie: 
 

 

Datum beoordeling / 
afstudeerdatum: 
 

 

Naam universiteit of 
hogeschool: 
 

 

Naam scriptiebegeleider:1 
 

 

E-mailadres 
scriptiebegeleider:2 
 

 

Samenvatting in het 
Nederlands of Engels van de 
masterscriptie (in max. 800 
woorden):  

- kernvraag 
- eventuele subvragen 
- belangrijkste 

conclusie(s)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dit is nodig opdat de jury desgewenst contact kan opnemen met de scriptiebegeleider. 
2 Idem. 



Reglement 
 
 

• Het Aanmeldingsformulier dient, inclusief de aanbeveling van de scriptiebegeleider en een pdf-versie 
van de scriptie, vóór 1 juli 2023 digitaal te zijn ontvangen door Uitgeverij Paris via e-mailadres: 
info@uitgeverijparis.nl.  

 
• De scriptie heeft ‘privacy’ en/of ‘bescherming van persoonsgegevens’ en/of de rol van de technologie 

in relatie tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, als hoofdonderwerp. 
 

• De indiener verklaart dat de scriptie tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2023 is beoordeeld en gewaardeerd 
met tenminste het cijfer 8,5. De indiener gaat ermee akkoord dat dit kan worden gecontroleerd bij de 
scriptiebegeleider. 
 

• De scriptie is geschreven in het kader van een masteropleiding aan een Nederlandse of Belgische 
universiteit (WO-instelling) of hogeschool (HBO-instelling), in de Nederlandse of Engelse taal. 

 
• Door het insturen van het Aanmeldingsformulier verklaart de indiener zich bereid om op verzoek van 

de redactie van het tijdschrift Privacy & Informatie (P&I) een samenvatting van de scriptie als artikel 
(plm. 4000 woorden) ter publicatie in P&I aan te leveren en de inhoud van de scriptie mondeling te 
presenteren tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Privacy Recht (VPR) in het najaar van 2023. 

 
• De indiener verklaart de scriptie zelf in originele vorm te hebben geschreven. 

 
• De indiener vrijwaart de redactie en de uitgever van het tijdschrift P&I en de VPR van alle aanspraken. 

 
• De jury maakt op 1 september 2023 drie genomineerden voor de Privacy Scriptieprijs 2023 bekend, via 

een persoonlijk bericht. In dat bericht worden zij tevens uitgenodigd om een artikel over hun scriptie 
te schrijven en dat uiterlijk op 1 oktober 2023 bij de redactiesecretaris van P&I aan te leveren. Ook 
worden zij daarbij uitgenodigd om hun scriptie mondeling te presenteren tijdens een bijeenkomst van 
de VPR in het najaar van 2023. 

 
• De prijzen worden uitgereikt aan de drie genomineerden op een bijeenkomst van de VPR in het najaar 

van 2023. 
 

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 

Met het aanmeldingsformulier mee te sturen digitale bijlagen: 
 

- De scriptie (pdf-versie). 
- Schriftelijke aanbeveling scriptiebegeleider: waarom de scriptie voor deze prijs in aanmerking komt (in 

pdf of Word). 
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