Aanvraag inloggegevens Digitaal Beoordelen

Examenstichting






Reizen & Recreatie
Horeca
Brood & Banket
Facilitaire Dienstverlening

Naam onderwijsinstelling
Adres
Postcode en woonplaats
Algemene website
Algemeen telefoonnummer
Naam en voorletters aanvrager
(directie / hoofd examenbureau /
Teamleider examinering)

E-mailadres
Geboortedatum
Functie
Namens de onderwijsinstelling verzoek ik Examenwerk een autorisatie te verlenen voor het beheer
van het instrument Digitaal Beoordelen aan:
Voornaam en voorletters
beheerder
Achternaam beheerder
Geboortedatum
Functie
E-mailadres
Telefoon
Voornaam en voorletters
beheerder
Achternaam beheerder
Geboortedatum
Functie
E-mailadres
Telefoon

Aanvraag inloggegevens Digitaal Beoordelen.docx I april 2016

Ondergetekende verklaart, dat de onderwijsinstelling door Examenwerk een
geheimhoudingsplicht/verplichting omtrent onthouding van gebruik en misbruik is opgelegd:
1. De Onderwijsinstelling zal bij het gebruik en het omgaan met beoordelings- en
exameninstrumenten van Examenwerk de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De Onderwijsinstelling is, zowel tijdens het gebruik van de beoordelings- en
exameninstrumenten van Examenwerk als daarna, gehouden tot stipte geheimhouding van alle
informatie en bescheiden die van Examenwerk worden ontvangen en die worden geacht een
vertrouwelijk karakter te dragen.
3. Het is De Onderwijsinstelling bekend dat overtreding van de geheimhoudingsplicht leidt tot een
niet voor mindering of verrekening, dan wel rechterlijke matiging vatbare boete van € 22.689,per overtreding, alsmede een boete van € 226,90 per dag dat de overtreding voortduurt. De
boete wordt ten behoeve van Examenwerk verbeurd.
4. Het onder lid 3 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Examenwerk om volledige
schadevergoeding/schadeloosstelling te vorderen en om aangifte te doen op grond van het
daartoe bepaalde in het Wetboek van Strafrecht.
Ondergetekende verklaart tevens zaken betreffende Examenwerk die uit de aard der zaak geheim
zijn of die uitdrukkelijk als geheim zijn aangemerkt, niet te zullen aanwenden voor eigen gebruik of
tot eigen voordeel.
Voor iedere handeling in strijd hiermee heeft Examenwerk het recht schadevergoeding te vorderen
en/of bij de Officier van Justitie aangifte te doen van het plegen van een misdrijf (Artikel 272 van het
Wetboek van Strafrecht).
Ondergetekende verklaart dat beoordelings- en examenmateriaal afkomstig uit de examenbank niet
verspreid wordt en dat beoordelings- en examenmateriaal na het afnemen van beoordelingen of
examens weer ingenomen wordt.
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager en
stempel onderwijsinstelling
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Ondergetekende verklaart geheimhouding te zullen betrachten zoals hieronder beschreven.
De ondergetekende is verplicht tot geheimhouding van die gegevens waarvoor hem of haar
geheimhouding is opgelegd, dan wel waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs zou moeten begrijpen
dat geheimhouding wordt verwacht. De geheimhouding geldt voor de volgende onderwerpen:
• persoonlijke gegevens van klanten en relaties van Examenwerk;
• alle beoordelings- en exameninstrumenten;
• alle servicedocumenten;
• wachtwoord-beveiligingen van de bij Examenwerk in gebruik zijnde systemen en
gegevensbestanden;
• toets- en examenresultaten;
• gegevens betreffende offertes.
De verplichtingen uit deze verklaring gelden tot zes maanden na beëindiging van de werkzaamheden
voor Examenwerk. Ze gelden niet als ondergetekende aan Examenwerk kan aantonen, dat de
betreffende informatie vóór ondertekening van deze verklaring reeds bij ondergetekende bekend of
algemeen bekend was.
Plaats en datum:
Naam:
Handtekening:
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