Gebruikersvoorwaarden
voor NEDU Sharepoint
geldend vanaf 31 maart 2020

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de NEDU Sharepointwebsite:
Waar is de NEDU Sharepointwebsite voor bedoeld?
De NEDU Sharepointwebsite is bedoeld voor het delen, uitwisselen en opstellen van documenten die
betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging NEDU.
Elk ander gebruik van de NEDU Sharepointwebsite is niet toegestaan.
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de NEDU Sharepointwebsite. Zij gelden
naast de voorwaarden van Microsoft voor het gebruik van Sharepoint.
NEDU kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen of aanvullen. Een wijziging van deze voorwaarden
zal NEDU onder de aandacht brengen van de gebruiker.
Is de Sharepointwebsite altijd beschikbaar?
NEDU spant zich in om de NEDU Sharepointwebsite zoveel mogelijk bereikbaar te houden,
mogelijkheden te bieden om informatie te lezen, en afhankelijk van verkregen toegangsrechten,
documenten te up- en downloaden en te bewerken. NEDU kan echter niet garanderen dat de NEDU
Sharepointwebsite te allen tijde bereikbaar is of goed werkt.
NEDU zal meldingen op mijnnedu@nedu.nl over gebreken in de werking van de NEDU
Sharepointwebsite zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen.
NEDU kan het gebruik van de NEDU Sharepointwebsite tijdelijk beperken of onmogelijk maken,
indien NEDU dit noodzakelijk acht, zoals bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden of om wijzigingen
en/of verbeteringen aan te brengen. NEDU zal de gebruiker hier zoveel mogelijk vooraf over
informeren.
Hoe zit het met de privacy van de Sharepointwebsite?
NEDU is verwerkingsverantwoordelijke voor de NEDU Sharepointwebsite. Op het gebruik van de
NEDU Sharepointwebsite is het privacystatement van NEDU van toepassing. Voor jouw rechten als
gebruiker verwijzen we je naar het privacystatement van NEDU.
Een beveiligingsincidenten of datalek: Wat nu?
De gebruiker is gehouden om (vermoedelijke):
onterechte toegang tot onderdelen van de Sharepointwebsite voor zichzelf of derden, of
onterechte toegang tot persoonsgegevens van derden
binnen 24 uur na ontdekking te melden bij de privacy contactpersoon op privacy@nedu.nl.
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Hoe werkt toegang tot MijnNedu?
Elk natuurlijk persoon kan een login voor MijnNedu aanvragen via MijnNedu op www.nedu.nl. Om de
login te verkrijgen gaat NEDU je identiteit na.
Toegang tot het publieke gedeelte van MijnNedu geeft het recht om mee te lezen in de
gepubliceerde sectordocumentatie en nieuwsbrieven.
Deelnemers van leden aan werkgroepen en/of commissies hebben tevens toegang tot de onderdelen
die betrekking hebben op de betreffende werkgroepen en/of commissies.
De gebruiker gaat ermee akkoord om veilig en verantwoordelijk om te gaan met informatie die
gedeeld wordt op NEDU Sharepoint, door onder andere inloggegevens niet te delen, met beveiligde
netwerken te werken en gebruikte apparatuur te vergrendelen.
De gebruiker die gedurende 3 maanden geen gebruik maakt van de login, ontvangt een e-mail met
de vraag of de gebruiker de login wil continueren. Ontvangt NEDU niet binnen 14 kalenderdagen een
antwoord, dan verwijdert NEDU de login.
Hoe kan ik mijn toegang tot MijnNedu beëindigen?
De gebruiker kan toegang tot MijnNedu te allen tijde beëindigen door een e-mail te sturen naar
mijnnedu@nedu.nl met daarin het verzoek tot beëindiging van het account. Het account zal
vervolgens uiterlijk binnen 10 werkdagen worden verwijderd.
Hoe upload ik bestanden?
De gebruiker kan documenten uploaden op daartoe bestemde pagina’s van de NEDU
Sharepointwebsite. Dit is uitsluitend toegestaan aan een gebruiker die van de secretaris van het
overlegorgaan rechten heeft verkregen om documenten te uploaden op de betreffende
samenwerkpagina.
Het uploaden van documenten is in eigen beheer en onder eigen verantwoordelijkheid, tenzij het
sectordocumentatie betreft zoals (in wording zijnde) issues e.d..
De gebruiker zorgt ervoor dat alle te uploaden documenten voldoen aan de wet- en regelgeving,
waaronder de intellectuele eigendoms-, privacy- en mededingingswetgeving. Vermijd dus het
uploaden van persoonsgegevens, marktgevoelige informatie en inhoud van een ander, van wie je
geen toestemming hebt.
De gebruiker is ermee bekend dat het uploaden van een document betekent dat dit document
zichtbaar en leesbaar is voor de deelnemers van de samenwerkpagina van het overlegorgaan, en kan
worden gedownload door deze deelnemers.
De gebruiker mag te allen tijde documenten die gebruiker onder eigen verantwoordelijkheid heeft
ge-upload, weer verwijderen.
Sectordocumentatie, zoals versies van in wording zijnde issues, MPM’s en DPM’s, valt onder het
beheer van NEDU en mag alleen door de secretaris van de betreffende commissie worden
verwijderd.
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Wat kan NEDU aanpassen en verwijderen?
NEDU kan de NEDU Sharepointwebsite, de inlog- en andere procedures wijzigen of aanpassen.
NEDU mag documentatie die de gebruiker in eigen beheer heeft geplaatst van de NEDU
Sharepointwebsite verwijderen.
NEDU kan bij onjuist gebruik een gebruiker de toegang tot de NEDU Sharepointwebsite ontzeggen.
Mocht NEDU op enig moment besluiten de Sharepointwebsite te beëindigen, dan zorgt zij ervoor dat
de relevante sectordocumentatie op andere wijze wordt gedocumenteerd. Documentatie die een
gebruiker in eigen beheer en op eigen verantwoordelijkheid heeft geplaatst, zal ter beoordeling van
NEDU bij beëindiging verwijderd worden.
Wie is eigenaar van de documentatie?
NEDU heeft de intellectuele eigendomsrechten van de door haar geplaatste documentatie en andere
inhoud van de NEDU Sharepointwebsite, ook indien deze gezamenlijk is aangepast.
Documentatie die de gebruiker in eigen beheer heeft geplaatst valt niet onder de intellectuele
eigendomsrechten van NEDU, tenzij deze documentatie in NEDU verband is opgesteld.
NEDU wil met deze gebruiksvoorwaarden geen intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker
overdragen. De Databankenwet is van toepassing.
De gebruiker heeft een persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de
Sharepointwebsite, beperkt tot de toegangsrechten die horen bij de rol die de gebruiker binnen
NEDU vervult.
Wanneer is NEDU aansprakelijk?
NEDU is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de NEDU
Sharepointwebsite, indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van NEDU.
Welk recht is van toepassing?
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen leggen de gebruiker of
NEDU aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland voor.
Wat als een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is?
De overige bepalingen blijven gelden als een bepaling nietig blijkt of vernietigd wordt. NEDU stelt
dan voor de betreffende bepaling een geldige nieuwe bepaling op.
Mag NEDU de Sharepointwebsite of deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een derde?
NEDU mag na instemming van de Algemene Leden Vergadering van NEDU de (inhoud van de)
Sharepointwebsite of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een derde.
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