ICT- en internetreglement Bedrijf
1. Toelichting
1.1. Het ICT- en internetreglement (verder te noemen: reglement) reglementeert het gebruik van internet
en ICT-middelen binnen Bedrijf. Het doel van het reglement is het voeren van een eenduidig beleid omtrent
het gebruik van internet en ICT-middelen op de werkvloer.
1.2. Dit reglement bevat regels omtrent het gebruik van:
Computer- en netwerkfaciliteiten
E-mailgebruik
2. Reikwijdte

3.Gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten
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2.1. Het regelement is van toepassing op alle werknemers van Bedrijf.

3.1. Privégebruik van internet en ICT-middelen is incidenteel toegestaan, mits dit gebruik in

overeenstemming is met dit reglement en in geen geval storend is voor, dan wel ten kosten gaat van, het
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uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

3.2. Het opslaan van privébestanden op systemen van Bedrijf is toegestaan. Bedrijf is echter niet verplicht
om van dergelijke bestanden een reservekopie te maken of kopieën beschikbaar te stellen bij vervanging of
reparatie van de betreffende systemen.

3.3. Het installeren van software op computer- en netwerkfaciliteiten van Bedrijf is enkel toegestaan met
toestemming van het systeembeheer. Dit geldt ook voor het aansluiten van servers en actieve
netwerkcomponenten (zoals accesspoints en routers).

3.4. Met persoonlijk toegekende inloggegevens en eventuele aanvullende authenticatiemiddelen (zoals
smartcards en tokens) dient zorgvuldig te worden omgegaan.
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3.5. Bij het vermoeden van misbruik van wachtwoord(en) kan het systeembeheer het betrokken account
ontoegankelijk maken nadat de medewerker hiervan op de hoogte is gesteld.
4. E-mailgebruik
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4.1. Gebruik van privémail is incidenteel toegestaan, mits dit gebruik in overeenstemming is met dit
reglement en het gebruik in geen geval storend is voor, dan wel ten kosten gaat van het uitvoeren van de
dagelijkse werkzaamheden.
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4.2.

4.3. Het verzenden van grote bestanden via e-mail is toegestaan.
5. Onrechtmatig gebruik

5.1. Onder onrechtmatig gebruik van internet en ICT-middelen wordt verstaan:
Het bezoeken van internetfaciliteiten met een pornografische, seksistische, discriminerende of
aanstootgevende inhoud.
Het downloaden en/of verspreiden van materiaal als genoemd in lid 1 van dit artikel.
Het versturen van berichten aan een groot aantal ontvangers, kettingbrieven en kwaadaardige software
zoals virussen, spyware of Trojaanse paarden.
Het downloaden en/of verzenden van illegale software.
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10.2. Constatering van onrechtmatig gebruik wordt gemeld bij:
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Hoofd HR

pagina 3 van 3

