
 
Regels met betrekking tot (persoons)gegevens 

• Vertrouwelijke informatie en (persoons)gegevens bewaar en bewerk je in systemen van de 

hogeschool. 

• Gebruik in deze gevallen geen (cloud-)applicaties of opslagmedia, zoals Google apps, 

Wetransfer, Dropbox, USB-sticks, externe harde schijven en opslag op privé systemen. 

• Respecteer intellectueel eigendom en licentievoorwaarden van de hogeschool. 

• Blijf alert op andere/aanvullende voorschriften en leef deze strikt na. 

Regels met betrekking tot communicatiemiddelen 

• Gebruik account, Office applicaties en e-mailsystemen van de hogeschool voor 

werkzaamheden. Redelijk privé gebruik is toegestaan, maar misbruik ze niet. 

• Geef niemand toegang tot je hogeschool-mailbox. 

• Stuur een link naar vertrouwelijke bestanden en niet een kopie als bijlage. Als dat niet 

mogelijk is, beveilig je het bestand of deel de informatie in een persoonlijk gesprek. 

• Gebruik het BCC veld voor mailadressen in groepen die elkaars adres niet hoeven te kennen. 

• Controleer jezelf altijd of je de juiste informatie naar de juiste persoon stuurt. 

• Verwijder vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens uit je mailbox. 

Regels met betrekking tot ICT-middelen 

• Gebruik Computer-, smartphone- en netwerkfaciliteiten van de hogeschool voor 

werkzaamheden. Redelijk privégebruik van de apparatuur en opslag van privébestanden is 

toegestaan maar misbruik ze niet. 

• Gebruik bedraad of draadloos Eduroam voor het aansluiten van eigen apparatuur zoals 

laptops, tablets en telefoons. Servers en accesspoints mogen niet aangesloten worden 

zonder toestemming van de Servicedesk. 

• Je mag door de beheerorganisatie opgelegde beperkingen en beveiligingsvoorzieningen niet 

omzeilen. 

• Houd je wachtwoord en andere authenticatiemiddelen altijd verborgen voor iedereen. 

• Gebruik van ICT-middelen van de hogeschool voor nevenwerkzaamheden vereist 

toestemming via de Servicedesk. 



Regels met betrekking tot internet 

• Gebruik internettoegang en bijbehorende faciliteiten van de hogeschool (zoals Eduroam) 

voor je werkzaamheden. Redelijk privégebruik is toegestaan maar misbruik ze niet. 

• Bezoek geen pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende 

sites. 

• Gebruik niet excessief veel bandbreedte. 

• Download en verspreid geen auteursrechtelijk beschermd materiaal. 
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