
Vertrouwelijkheidsverklaring 

Tijdens je stage beschik je over een badge die je fysieke en elektronische toegangsrechten verschaft. 

Je bent verantwoordelijk voor het gebruik ervan - om veiligheidsredenen zal elk gebruik van de badge 

ook geregistreerd worden. 

Je verbindt je ertoe de ter beschikking gestelde badge enkel te gebruiken voor toegang tot lokalen en 

burelen binnen het kader van je opleidingsstage. 

Bij diefstal of verlies van je badge, meld je dit aan de medewerker HR-cel WOL (7371). Die zal de badge 

deactiveren in de toepassing. 

Door dit document te ondertekenen verklaar je dat de toegekende login(s) (voor Synops, 

Medicatiebeheer en andere (ziekenhuisspecifieke) ICT-toepassingen persoonlijk en niet overdraagbaar 

zijn. 

Ook neem je volgende voorzorgsmaatregelen: 

 Je login (eigen gebruikersnaam en paswoord) deel je aan niemand mee, geef je niet door

en noteer je nergens

 Bij diefstal of verlies van je logingegevens wijzig je je paswoord onmiddellijk. Je

registreert een incident via het meldsysteem of contacteert de helpdesk.

 Derden mogen je identificatiegegevens niet gebruiken om te werken op de toepassing.

 Na gebruik sluit je de toepassing altijd correct af. Zo niet, kan de toepassing door

onbevoegden misbruikt worden.

Het is verboden systeem- of toegangscodes die niet verkregen zijn op reglementaire wijze, te gebruiken 

om toegang te krijgen tot de daartoe geëigende informaticafaciliteiten. 

Je bent je er terdege van bewust dat alle uitgevoerde activiteiten worden bijgehouden in een audit log en 

kunnen gebruikt worden in het kader van een veiligheidsonderzoek. 

Indien een onregelmatigheid wordt vastgesteld kan een sanctie opgelegd worden aan de persoon die 

verantwoordelijk is voor deze onregelmatigheid. 

Het is niet toegestaan om audiovisueel materiaal te maken en te verspreiden via externe 

communicatiekanalen (incl. sociale media) zonder toestemming van de dienst communicatie (zie policy 

social media). 

Door het ondertekenen van dit document verklaar je dat alle data en informatie, zoals beschikbaar 

gesteld via de toegang op het netwerk van AZ Sint-Vincentius Deinze, strikt vertrouwelijk en enkel voor 

eigen gebruik zullen behandeld worden. 

Contact bij problemen: 

Elke Galle: studenten@azstvdeinze.be of 09 387 73 71.  

Ondertekenen = verklaren voor gelezen en voor akkoord via "aanmeldingsformulier stage" op de website. 
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