GEHEIMHOUDINGSVERKLARING
Stichting PRO is namens de uitgevers (vertegenwoordigd door het Nederlands Uitgeversverbond en
IPRO namens de internationale uitgevers) belast met de uitvoering van de afkoopregeling
(readerregeling) voor het gebruik van korte overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken. Een
onderdeel van de uitvoering is de controle op het gebruikte onderwijsmateriaal door
onderwijsinstellingen, zowel hard-copy als digitaal. Omdat Stichting PRO formeel geen medewerkers
in dienst heeft, maar deze inzet afneemt van Cedar BV, wordt er gesproken over medewerkers van
Cedar. Deze medewerkers komen vaak in contact met vertrouwelijke informatie inzake de eigen
organisatie, relaties van Cedar zoals rechthebbenden, aangeslotenen, klanten en gebruikers (zoals
onderwijsinstellingen) en andere belanghebbenden. Medewerkers van Cedar die activiteiten uitvoeren
voor Stichting PRO kunnen daarnaast belast worden met de controles van intranetomgevingen
(ELO’s) van onderwijsinstellingen. Aangezien Stichting PRO het zeer belangrijk vindt dat bij dergelijke
controles de privacy van studenten en/of medewerkers van onderwijsinstellingen niet in het geding
komt, hebben wij deze geheimhoudings-verklaring opgesteld.

Ondergetekende:
Stichting PRO gevestigd te Kruisweg, 793-795, 2132 NG, Hoofddorp, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordig door Henk van der Rijst (Voorzitter Stichting PRO);
VERKLAART HET NAVOLGENDE:
1.

2.

3.

4.

Elke medewerker van Cedar dient geheimhouding te betrachten van al hetgeen hem
tijdens de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden ten behoeve van PRO ter kennis is
gekomen en waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter geacht wordt te begrijpen.
Het is de werknemers van Cedar niet toegestaan zowel gedurende als na beëindiging
van de arbeidsovereenkomst, op enigerlei wijze aan derden, in welke vorm ook enige
mededeling te doen aangaande Cedar, relaties van Cedar zoals rechthebbenden,
aangeslotenen, klanten en gebruikers (zoals onderwijsinstellingen) en andere
belanghebbenden.
Het kopiëren van informatie, bestanden of (werk)procedures en/of het verspreiden
daarvan onder derden is, anders dan noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de
eigen werkzaamheden uit hoofde van het dienstverband met Cedar, niet toegestaan.
Indien één of meer van deze geheimhoudingsbepalingen worden overtreden, kan dit een
dringende reden voor ontslag vormen in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW op grond
waarvan de arbeids-overeenkomst met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd.

Aldus ondertekend te ……………………………………. op ….…………………………………...,

Handtekening:____________________________

Naam: …………………………………….…

