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GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 

 
Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (hierna: “UvO”) is namens de uitgevers (vertegenwoordigd 

door de Mediafederatie en IPRO namens de internationale uitgevers) belast met de uitvoering van de Easy Access-

regeling (hierna: de Regeling). Een onderdeel van de uitvoering is de controle op het gebuikte onderwijsmateriaal 

door universiteiten, zowel hardkopie als digitaal. 

 

In verband met deze controle/inzage, zullen UvO en de door haar ingeschakelde medewerkers van CEDAR B.V. met 

vertrouwelijke informatie, waaronder bedrijfsgevoelige informatie en persoonsgegevens van studenten, 

medewerkers en derden, van en over [ONDERWIJSINSTELLING], in aanraking komen, alsmede gegevens die niet 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Regeling. [ONDERWIJSINSTELLING] is overeenkomstig de Regeling bereid 

UvO de noodzakelijke informatie te verstrekken voor het uitvoeren van de vereiste audits. Daarbij trachten partijen 

te voorkomen dat vertrouwelijke informatie onderdeel wordt van die informatieverstrekking. Partijen realiseren zich 

echter ook dat dit niet volledig is uit te sluiten. Beide partijen willen echter voorkomen dat de informatie voor andere 

doeleinden wordt gebruikt dan het geven van inzicht onder de Regeling en dat derden onbedoeld en onbevoegd 

kunnen beschikken over de door [ONDERWIJSINSTELLING] verstrekte informatie. 

 

Verklaring 

 

Onverminderd eventuele eerder en anderszins gemaakte afspraken over geheimhouding (zoals de verklaring tussen 

UvO en de medewerkers van CEDAR B.V.) verklaart UvO hierbij als volgt.  

  

1. UvO zal de inhoud van alle informatie en data die door [ONDERWIJSINSTELLING] in welke vorm en op welke wijze 

dan ook is verstrekt of ter inzage wordt geboden (“de vertrouwelijke informatie”), (i) niet aanwenden voor een 

ander doel dan het verkrijgen van inzicht in het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (ii) strikt 

geheim houden en niet openbaar maken, behalve voor zover zij daartoe op grond van een rechtelijke uitspraak 

of dwingend wettelijke voorschrift verplicht is en slechts dan indien hij [ONDERWIJSINSTELLING] zo spoedig 

mogelijk van die verplichting op de hoogte stelt. UvO erkent dat zij geen (Intellectuele) eigendoms- of verder 

gebruiksrechten kan ontlenen aan de verstrekte informatie.  

 

2. UvO zal adequate maatregelen nemen voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke 

informatie. Dit betekent onder ander dat zij de vertrouwelijke informatie: (i) niet zal kopiëren of verspreiden 

zonder toestemming van [ONDERWIJSINSTELLING], (ii) uitsluitend mag (doen) gebruiken door haar medewerkers 

op basis van ‘need to know’ voor het uitvoeren van de Regeling en (iii) fysieke en technische 

beveiligingsmaatregelen zal nemen die passen bij de bijzondere gevoeligheid van de onderhavige vertrouwelijke 

informatie en die minimaal voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming 

van persoonsgegevens.  

 

3. UvO zal de vertrouwelijk informatie niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren en overgaan tot verwijdering 

tenzij opslag wettelijk verplicht is, in welk geval UvO de vertrouwelijke informatie niet langer zal bewaren dan de 

wettelijke bewaartermijn.  

 

4. UvO staat ervoor in dat de medewerkers van CEDAR B.V. en eventuele andere door UvO ingeschakelde derden 

voor de controle op het gebruikte onderwijsmateriaal door [ONDERWIJSINSTELLING] op de hoogte zijn van de 

verplichting met betrekking tot geheimhouding en dat zij deze ook zullen nakomen.  

Ondertekening 

 

Datum: _____/_____/_________ 

 

 

Ondergetekende: ____________________ Handtekening: __________________________ 

  namens universiteit   namens Stichting UvO  


