Geheimhoudingsverklaring,
Verklaring omgang met Informatie,
Vrijwaring
Ondergetekende:
Naam en voornamen
:
geboorte datum en plaats
:
wonende te
:
Legitimatienummer en -type
:
hierna te noemen ’de medewerker ‘
Verklaart hierbij dat:
ondergetekende zich bewust is van het feit dat Opdrachtgever op grond van haar wettelijke taakstelling
ondermeer vertrouwelijke informatie verzamelt, vastlegt en verwerkt
ondergetekende de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treft ter handhaving van de vertrouwelijkheid van
de informatie van Opdrachtgever.
in beginsel alle informatie, gegevensdragers en apparatuur betreffende werkzaamheden voor
Opdrachtgever
eigendom zijn van Opdrachtgever tenzij expliciet anders overeengekomen.
ondergetekende zich conform de normen en waarden van Opdrachtgever zal gedragen
1.
Geheimhoudingsverplichtingen
De ondergetekende verplicht zich, zowel tijdens als ook na de beëindiging van zijn werkzaamheden voor
Opdrachtgever, tot strikte geheimhouding over alle aangelegenheden van Opdrachtgever en/of
aangelegenheden van openbare orde en veiligheidsinstanties.
2.
Derden
De ondergetekende is verplicht er, voor zover dat in zijn macht ligt, zorg voor te dragen dat daartoe onbevoegde
personen en/of rechtspersonen geen gelegenheid hebben kennis te nemen van gegevens en informatie van
Opdrachtgever.
3.
Verklaring omgang met informatie
De ondergetekende verklaart dat hij zorgvuldig zal omgaan met de hem toevertrouwde informatie.
4.

Informatiegebruik

De ondergetekende zal geen kopieën maken, anders dan die welke noodzakelijk zijn voor de overeengekomen
werkzaamheden. De gegevens noodzakelijk voor de werkzaamheden dienen uitsluitend op de afgesproken
werkplek(ken) te worden gebruikt en bewaard en mogen, behoudens toestemming, nooit naar elders worden
meegenomen of anderszins naar buiten worden gebracht. Dit betekent ook dat er geen lokale opslag van
gegevens mag plaatsvinden.
5.
Informatie van Opdrachtgever na beëindiging werkzaamheden
De ondergetekende dient bij beëindiging van de werkzaamheden voor Opdrachtgever dan wel op eerste verzoek
van Opdrachtgever alle in het kader van de werkzaamheden verkregen informatie ongevraagd over te dragen
aan Opdrachtgever en zorg te dragen dat deze niet, onbedoeld, meegenomen worden op gegevensdragers.
6.
Meldplicht
De ondergetekende dient terstond aan zijn leidinggevende melding te maken van feiten en/of omstandigheden
die hem de indruk geven dat vertrouwelijke informatie onterecht in de openbaarheid komt, kan komen, is
gebracht of zal worden gebracht.
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7.
Publicaties
Het publiceren van informatie van welke aard ook aangaande Opdrachtgever en/of openbare orde en
veiligheidsinstanties zijn verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming door of namens de
korpsleiding.
8.
Beeld- en geluidsopnamen
Geen beeld- of geluidsopnamen (waaronder GSM-opnames) van en over Opdrachtgever te zullen maken zonder
schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag van Opdrachtgever.
9.
Opvolgen aanwijzingen
Alle binnen de politieorganisatie geldende voorschriften en door politiemedewerkers in het belang van de orde of
veiligheid gegeven opdrachten of aanwijzingen stipt en onverwijld te zullen opvolgen en zelf de redelijkerwijs te
verlangen zorgvuldigheid bij de werkzaamheden voor Opdrachtgever in acht te zullen nemen.
10.
Onmiddellijke beëindiging
Ermee bekend te zijn dat op ieder moment met onmiddellijke ingang de opdracht tot uitvoering van
werkzaamheden voor Opdrachtgever, de toegang tot de gebouwen van Opdrachtgever en/of de toegang tot
informatie kan worden ingetrokken.
11.
Geldende regels
De geldende Nederlandse wet- en regelgeving en verdragsteksten en de geldende interne
beveiligingsprocedures dienen altijd nageleefd te worden.
12.
Schadevergoeding
Opdrachtgever houdt zich het recht voor om bij overtreding van de verplichtingen neergelegd in deze
geheimhoudingsverklaring schadevergoeding te eisen. Dit laat overige rechten van Opdrachtgever onverlet.

De ondergetekende is zich bewust van de consequenties, mogelijk zelfs strafrechtelijk (ingevolge artikel 272
Wetboek van Strafrecht), indien bovengenoemde verplichtingen worden geschonden en/of de informatie op
andere wijze wordt gebruikt dan omschreven. De ondergetekende is er mee bekend dat alle handelingen via
geautomatiseerde systemen worden geregistreerd en bewaard. Bij vermoeden van misbruik kunnen de
geregistreerde handelingen gelden als bewijs. Alle handelingen onder de door de Opdrachtgever toegekende
gebruikersidentificatie voor toegang tot geautomatiseerde systemen worden toegerekend aan de
ondergetekende.
Plaats en datum:

Handtekening

___________________
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