Toestemming doorgeven ECK MBO attributen
Bijlage bij Verwerkersovereenkomst Entree Federatie
Entree Federatie geeft in verband met de privacywetgeving een minimale standaard
attributenset door aan de Dienstaanbieders (leveranciers) die via de Entree Federatie
gekoppeld zijn. Hierdoor is de privacy van de leerlingen gewaarborgd en is de dienstverlening
van de Entree Federatie in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
De ECK leermiddelen leveranciers waarvan u diensten (digitale leermiddelen) afneemt of wilt
gaan afnemen, willen voor haar dienstverlening aan u en uw eindgebruikers beschikken over
aanvullende attributeni (persoonsgegevens). Dit is noodzakelijk om de dienstverlening te
leveren en te personaliseren. Hiervoor is noodzakelijk dat er aanvullende attributen van de
school of de leerlingen via de Entree Federatie worden doorgegeven. Met welk doel de
Dienstaanbieder de aanvullende attributen verwerkt kunt u vinden in de
Verwerkersovereenkomst die u met uw Dienstaanbieder heeft afgesloten. De Entree Federatie
is, als verwerker, slechts na uw nadrukkelijke toestemming bevoegd deze aanvullende
attributen, welke persoonsgegevens van Eindgebruikers bevatten, door te geven aan derden
(zoals de hieronder genoemde Dienstaanbieders). Door ondertekening van dit formulier geeft u
toestemming om aanvullende attributen door te geven aan de genoemde Dienstaanbieders.

Hierbij verzoekt:
Organisatie (school)
Identity Provider (koppelsysteem)
Adres
Postcode en plaats
BRIN nummer
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Functie
Email
Telefoon
hierna te noemen: “Identity Provider”;

Entree Federatie (stichting Kennisnet), gevestigd en kantoorhoudende aan de
Paletsingel 32, 2718 NT, Zoetermeer, hierna te noemen: “Federatie”
om ten behoeve van de dienstverlening door de ECK-MBO leverancier(s)
de hieronder te noemen attributen toe te voegen aan de bestaande
standaard attributen set. Deze bevat:
1
2
3
4
5

Uniek nummer (uid, een persistente identifier)
Naam instelling
BRIN (basisregistratie instellingsnummer)
Voornaam (of achternaam)
Rol (student, employee of staff)
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Distributie proces leermiddelen
Toe te voegen attributen
Leveranciers
Lisette Werter Groep
Studers
Dekkers
MBO Webshop, SLIM
Edu-iX
X

Attribuutnamen

Inhoud

nlEduPersonTussenvoegsels
initials
sn
nlEduPersonCohort
nlEduPersonProfile
nlEduPersonProfileId
ocwILTLeerjaar

Tussenvoegsel
Initialen
Achternaam
Startjaar (bijv 2016)
Naam Opleiding
Uniek ID veld
Leerjaar

Toegang en gebruik leermiddelen
Toe te voegen attributen
Leveranciers
Malmberg
Deviant
Thieme Meulenhoff
Noordhoff
SPL
EduActief
EduHint *
Muiswerk
Instruct
IntraQuest
VDE, Lika *
D-ECK, itworkz *
Toegang.org *

*

X

Attribuutnamen

Inhoud

nlEduPersonTussenvoegsels
initials
sn
ou
nlEduPersonUnit
nlEduPersonProfileId

Tussenvoegsel
Initialen
Achternaam
Groep
Klas
Uniek ID veld

nlEduPersonDeparment

Vestiging

Biedt (ook) ECK Licentiekantoor voor (andere) uitgeverijen. Raadpleeg aanbieder.
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TEKENBLAD
De bevoegd persoon onderschrijft de Verwerkersovereenkomst Entree Federatie (te lezen op:
http://kn.nu/entree-verwerkersovereenkomst)
Hierbij geeft de ondergetekende bevoegd persoon, namens zijn
onderwijsinstelling(en), aan de Entree Federatie (stichting Kennisnet), gevestigd
en kantoorhoudende aan de Paletsingel 32, 2718 NT, Zoetermeer, toestemming om
de eerdergenoemde aanvullende attributen toe te voegen aan de bestaande
standaard attributenset.
Hiermee geeft Ondergetekende eveneens toestemming om aanvullende attributen
middels de Entree Federatie door te geven aan de ECK dienstaanbieders waardoor
Eindgebruikers gebruik kunnen maken van de diensten van deze Dienstaanbieders.
Daarnaast verklaart het bevoegd gezag hiertoe gerechtigd te zijn namens de
Eindgebruikers (zoals leerlingen en docenten).
Het bevoegd persoon vrijwaart de Entree Federatie volledig voor aanspraken van
derden (waaronder eindgebruikers) die verband houden met het uitbreiden van de
standaard attributenset met benoemde aanvullende attributen.

Aldus ondertekend op datum …………………………… te ……………………………,
Identity provider (school)

__________________________
Naam:

……………………………

Functie:

……………………………

Dit formulier dient te worden toegezonden aan Servicedesk Entree, Postbus
778, 2700 AT Zoetermeer.
U mag ook een ondertekend exemplaar digitaal versturen; u dient dan eerst te
tekenen vervolgens het document te scannen en dat mailen naar
support@kennisnet.nl.
Doorgifte van aanvullende attributen kan pas in werking worden gezet zodra
Kennisnet beschikt over een ondertekend exemplaar van dit formulier.

Een attribuut is een kenmerk van een gebruiker dat via de Entree Federatie verstrekt wordt
aan de Service Provider voor authenticatie, autorisatie en/of personalisatie doeleinden op de
content van de Service Provider. Voorbeelden van attributen zijn de voornaam, achternaam,
BRINnummer, e-mailadres, klas, geboortedatum, etc..

i
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