Gedragsregels en Privacy Ons IVN
Gebruiksvoorwaarden van het intranet (of de gedragscode) voor gebruikers binnen de organisatie
worden duidelijk inzichtelijk gemaakt middels dit document. Punten waarin onderstaande niet
voorziet, beslist de beheerder van het intranet. Aanvullingen kunnen gestuurd worden naar
info@ivn.nl of als reactie onderaan deze pagina.
Gebruik van het sociaal intranet ‘Ons IVN’
Houd rekening met de volgende aandachtspunten bij het gebruik van het intranet:










Er zijn vier gebruikerstypes (medewerker, externen (niet lid bij IVN), vrijwilligers en
beheervrijwilligers. Deze indeling wordt ook in de Wie-is-Wie (smoelenboek) gehanteerd.
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen ter
beschikking worden gesteld. Medewerkers dienen aanwijzingen van de beheerder omtrent
het wijzigen van wachtwoorden strikt op te volgen; Voor (beheer)vrijwilligers en externen
wordt, indien nodig, een nieuw wachtwoord aangemaakt door de beheerder.
De inhoud van het aan de gebruiker toebehorende profiel valt volledig onder de
verantwoordelijkheid van de werknemer;
Het intranet waarop de werknemer heeft ingelogd moet worden afgesloten bij het einde van
het gebruik. Werknemers wordt verzocht het intranet niet onbeheerd achter te laten indien
werknemer is ingelogd.
Aanwijzingen van de beheerder dienen gebruikers op te volgen;
Gebruikers kunnen storingen, onregelmatigheden, inbreuken op de beveiliging,
ongeautoriseerd gebruik, etc. direct te melden aan de beheerder of via info@ivn.nl;
Bij het uploaden van informatie, let de gebruiker altijd bewust op mogelijke aanwezigheid
van virussen.

De volgende handelingen betreffende het sociaal intranet zijn voor alle gebruikers verboden:




Het wijzigen van de configuratie;
Het zelf verhelpen van storingen, onregelmatigheden, e.d.;
Het bewust maken en/of verspreiden van virussen.

Inhoud van je profiel
Hou rekening met de volgende aandachtspunten, indien je informatie plaatst of ergens op reageert
vanuit je profiel:








Wees bewust van het feit dat, afhankelijk van de groepsinstellingen, andere gebruikers
meelezen;
Reageer niet te snel op inhoud van anderen vanuit een bepaalde emotie;
Bespreek persoonlijke informatie zoals ziektes of persoonlijke omstandigheden niet via
groepstijdlijnen, maar via privéberichten of buiten het platform om;
In sommige gevallen kan het beter zijn om een medegebruiker persoonlijk ergens op aan te
spreken, dan om dit via Ons IVN te doen;
Respecteer overige medegebruikers;
Breng medegebruikers en IVN niet in verlegenheid, bijvoorbeeld door ongepaste content of
opmerkingen te plaatsen;
Indien niet helder, geef aan vanuit welke rol je ergens op reageert;



Indien een reactie van jouw is gewenst op een bepaalde post, probeer hierop tijdig te
reageren.

Privacy
Ons IVN is een intranet en, in tegenstelling tot het internet, is het dus meer een gesloten
gemeenschap waarop alleen mensen door middel van uitnodiging toegang krijgen tot het platform.
Binnen het intranet spelen persoonsgegevens (foto, naam, adres, e-mail en eventueel IVN-afdeling)
een belangrijke rol. Houd rekening met en wees je bewust van de volgende zaken omtrent
persoonsgebonden en privacygevoelige informatie:












Maak je als vrijwilliger gebruik van Ons IVN, dan zijn naam, mailadres en IVN-afdeling
zichtbaar voor anderen. Bij werknemers is ook functie zichtbaar. Overige gegevens vul je zelf
in en worden ook alleen zichtbaar als je die invult. Een profielfoto plaats je zelf en is dus
zichtbaar voor andere leden in jouw groep of voor gebruikerstypes waarvoor de groep
openbaar is.
Groepsbeheerders kunnen de zichtbaarheid van de groep en voor elk gebruikerstype
instellen.
Jouw profielgegevens zijn zichtbaar voor iedereen waar jij een groep mee deelt en voor
gebruikers die toegang hebben tot openbare groepen waar jij zelf ook in zit.
Ons IVN is bedoeld om kennisdeling te bevorderen en elkaar, als IVN’ers, beter te leren
kennen om van elkaar te leren. Hiervoor zijn sommige gegevens zichtbaar, erop vertrouwend
dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt.
Het is geenszins de bedoeling persoonsgegevens van leden op Ons IVN te
gebruiken/misbruiken voor andere doeleinden dan relevante IVN-zaken en specifiek voor de
personen waar je mee in contact treedt.
Bij het vaststellen dat er misbruik is gemaakt van persoonsgegevens verkregen via Ons IVN,
zal het account van de betreffende persoon worden opgeheven en een melding uitgaan naar
het bestuur van betreffende lid of leidinggevende van de werknemer.
Ons IVN is een systeem dat gebruik maakt van ‘Iris Intranet’. Een betrouwbare partner die
privacy niet lichtzinnig opvat. Lees hier hoe zij de privacy, van het systeem waar Ons IVN op
draait, waarborgen: https://www.irisintranet.com/kennis/iris-intranet-de-beste-keuze-jouwinformatie-in-veilige-handen-en-privacy-gegarandeerd

