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Voorwaarden en uitgangspunten gebruik QuickInform 

 

Gebruikers van QuickInform verklaren onderstaande voorwaarden en uitgangspunten gelezen te 

hebben en stemmen hiermee in. 

 

 Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen gedeeld worden. 

 Gebruikers verstrekken de volgende gegevens en geven toestemming voor het verwerken van 

deze gegevens voor het creëren van een gebruikersaccount en de werking van het platform: 

voornaam, achternaam, functie, (werk)adres –geen postbus-, postcode, plaats, organisatie, 

sector, (werk)e-mailadres –geen Gmail, Hotmail i-cloud e.d.-, mobiel telefoonnummer. 

 Wanneer een gebruiker niet langer gebruik maakt van QuickInform (bijvoorbeeld bij ontslag of 

verandering van functie) geeft hij/zij dat per ommegaande door aan de beheerder 

(quickinform@nctv.minvenj.nl), waarna het account en de verstrekte (persoons-)gegevens 

worden verwijderd. 

 Indien een account langer dan 6 maanden niet is gebruikt, zal dit account worden 

gedeactiveerd. 

 In het geval van mogelijke compromittering van het gebruikersaccount of informatie die ter 

beschikking is gesteld op QuickInform, dient dit direct gemeld te worden aan de beheerder 

(quickinform@nctv.minvenj.nl), zodat passende maatregelen genomen kunnen worden, zoals 

het blokkeren van het account. 

 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de acties die zij op QuickInform uitvoeren. 

 Deelnemende partijen / Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor adequate 

informatiebeveiliging van informatie die middels QuickInform wordt verkregen. 

 De ontvanger behandelt de informatie in overeenstemming met de door de verstrekker 

aangegeven rubricering. De verstrekte informatie krijgt van de ontvanger een rubricering die 

minimaal gelijkwaardig is met de rubricering die de verstrekker er aan gegeven heeft. 

 De ontvanger gebruikt de in deze overeenkomst bedoelde gerubriceerde informatie niet voor 

andere doeleinden dan die zijn vastgesteld door de verstrekkende partij. 

 Voor het vrijgeven of bekendmaken van de gerubriceerde informatie aan anderen dan de  ATb 

partners, is toestemming vereist van de verstrekkende partij.  

 Het platform mag niet gebruikt worden om persoonsgegevens te verwerken, anders dan voor 

de werking van QuickInform en het kunnen bereiken van de daarop aangesloten personen. 

 Op QuickInform geplaatste berichten of documenten worden afzonderlijk gerubriceerd. 

Uitgangspunt hierbij is dat alleen laag gerubriceerde informatie op QuickInform geplaatst 

wordt. Hoog gerubriceerde informatie wordt niet via QuickInform gedeeld.  

Voor de overheid is hiervoor het VIR-BI 2013 van toepassing. Uitgangspunt is dat informatie 

tot maximaal ‘departementaal vertrouwelijk’ (DEP V) via QuickInform gedeeld mag worden. 

Hogere rubricering is niet toegestaan. 

Voor niet-overheid is aan de hand van de rubricering is een kleur aan de informatie toegekend, 

die is gebaseerd op de Leidraad uitwisseling gevoelige informatie (NAVI, juni 2009). 

Uitgangspunt is dat informatie tot maximaal vertrouwelijk (GEEL) via QuickInform gedeeld 

mag worden. Hogere rubricering is niet toegestaan. 
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 Het is de verantwoordelijkheid van degene die de informatie aanbiedt om de rubricering aan te 

geven. Als abusievelijk geen rubricering aangegeven is, wordt de informatie geacht DEP V  c.q. 

GEEL te zijn. 

Als getwijfeld wordt aan de rubricering, dient hij/zij contact op te nemen met de beheerder 

(quickinform@nctv.minvenj.nl), alvorens iets met deze informatie te doen. 

 


