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Geheimhoudingsverklaring  

VSNON gaat zorgvuldig om met (persoons-)gegevens. Dit is van groot belang voor een prettige 

en veilige school- en werkomgeving. Als je actief bent binnen VSNON lever je daaraan een 

belangrijke bijdrage.  

We vragen onder andere je aandacht voor de koers (missie, visie en kernwaarden), het 

privacyreglement en het social mediaprotocol VSNON (kijk op www.vsnon.nl).  

We vragen je ook om deze geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Het ingevulde en 
getekende formulier kun je per e-mail inzenden aan bestuurskantoor@vsnon.nl.

 

 

Hierbij verklaar ik, ondergetekende,
 

 volledige naam 
 

 
actief bij VSNON als: 
 

 medewerker  inhuurkracht  

     

 bestuurder  vrijwilliger  

     

 lid Raad van Toezicht  anders, namelijk:  

 

1. dat ik geheimhouding in acht neem over alle vertrouwelijke gegevens (onder andere 

persoonsgegevens) die ik bij mijn inzet voor VSNON te weten kom of zal komen: over 

VSNON, haar leerlingen, ouders, medewerkers en andere relaties van VSNON. Tenzij het 

noodzakelijk is voor de uitoefening van mijn taken voor VSNON, deel ik deze informatie op 

geen enkele wijze met derden, hetzij direct of indirect;  

2. dat ik slechts die gegevens gebruik die ik nodig heb voor het uitoefenen van mijn functie; 

3. dat ik afdoende maatregelen tref om te voorkomen dat gegevens waar ik over beschik 

(onbedoeld) voor anderen in te zien zijn; 
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4. dat deze geheimhouding geldt vanaf het moment dat ik mijn werkzaamheden voor VSNON 

verricht, en dat deze doorloopt na afloop van mijn inzet voor VSNON; 

5. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor VSNON alle eigendommen en (digitale) 

gegevens die betrekking hebben op leerlingen, medewerkers of activiteiten van VSNON 

inlever bij mijn direct leidinggevende. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief 

en niet-traceerbaar van mijn eigen informatiedragers; 

6. dat ik ervan op de hoogte ben dat het bevoegd gezag bij gebleken overtreding van deze 

verklaring passende acties mag nemen, mogelijk bestaande uit een boete en/of beëindiging 

van mijn inzet met onmiddellijke ingang.  

 

 Plaats    Datum 
 

 
 
 
Handtekening 

 

 

 

 

 

JONGER DAN 16 JAAR? Als je op het moment van tekenen jonger dan 16 jaar bent, moet deze verklaring ook door 

een ouder/verzorger ondertekend worden: 

 volledige naam ouder/verzorger 
 

 Handtekening ouder/verzorger 

 


	anders, namelijk: 
	Plaats: 
	Je naam: 
	Naam ouder / verzorger: 
	Check Box4: Yes
	Check Box3: Yes
	Check Box1: Yes
	Check Box5: Yes
	Check Box2: Yes
	Check Box6: Yes
	Datumveld1: 
	Datumveld2: 
	Datumveld3: 


