Bring Your Own Device-reglement Bedrijf BV
1. Toelichting
1.1. Deze overeenkomst reglementeert het gebruik van Bring Youw Own Device (verder te noemen: BYOD)
binnen Bedrijf BV. Het doel van het reglement is het voeren van een eenduidig beleid omtrent zakelijk
gebruik van eigen devices binnen de arbeidsverhouding.
2. Reikwijdte
2.1. Het reglement is van toepassing op alle werknemers van Bedrijf BV.
3. Devices

Smartphones
Laptops

LD

3.1. Bedrijf BV staat de volgende privéapparatuur toe voor zakelijk gebruik:

3.2. Het aansluiten van bovengenoemde privéapparatuur is slechts toegestaan op de daarvoor beschikbaar
gestelde (wireless) netwerkaansluitingen.De (wireless)netwerkaansluitingen zijn voorzien van een
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wachtwoord, welk strikt geheim gehouden dient te worden.
4. Privégebruik van devices onder werktijd

4.1. Privégebruik van bovengenoemde apparatuur onder werktijd is incidenteel toegestaan, mits dit gebruik
in overeenstemming is met dit reglement en in geen geval storend is voor, dan wel ten koste gaat van, het
uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

5. Zakelijk gebruik van devices in het buitenland

5.1. Zakelijk gebruik van privételefoons in het buitenland is toegestaan.

6. Beveiliging

O

5.2. Het gebruik van een netwerk in het buitenland (roaming) is toegestaan.

6.1. Zakelijk gebruik van privéapparatuur is slechts toegestaan indien deze adequaat is beveiligd.
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6.2. Privéapparatuur dient te zijn voorzien van:
Een virusscanner
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6.3. Bedrijf BV beschikt over een applicatie die data versleuteld en het lekken ervan voorkomt.
6.4. Met persoonlijk toegekende inloggegevens en eventuele aanvullende authenticatiemiddelen (zoals
smartcards en tokens) dient zorgvuldig te worden omgegaan.
7. Onrechtmatig gebruik
7.1. Onder onrechtmatig gebruik van privéapparatuur wordt verstaan:
Het downloaden en/of verspreiden van , seksistische, discriminerende of aanstootgevende inhoud.
Het versturen van berichten aan een groot aantal ontvangers, kettingbrieven en kwaadaardige software
zoals virussen, spyware of Trojaanse paarden.
8. Toezicht en controle
8.1. Toezicht en controle op de naleving van dit reglement vindt plaats op grond van (één van) de volgende
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beslist kan contact worden opgenomen met de HR-afdeling.
12.2. Constatering van onrechtmatig gebruik wordt gemeld bij de HR-afdeling.
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12.3. Neem bij verlies van het device zo spoedig mogelijk contact op met de IT-afdeling.
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