Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van
het HEIDENHAIN-leerplatform
De volgende voorwaarden gelden voor alle deelnemers,
beheerders of leerlingaccounts van het HEIDENHAIN-leerplatform
1).
van de DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH ("JH")
1)

Voor het onderhavige document wordt in het vervolg de mannelijke vorm gebruikt,
omdat dit de leesbaarheid vereenvoudigt. Dit vormt in geen geval een waardeoordeel.
Er wordt altijd zowel de vrouwelijke als de mannelijke vorm bedoeld.

Opslag van persoonsgegevens
Voor het instellen van persoonlijke toegang tot het HEIDENHAINleerplatform is de elektronische opslag van de volgende persoonsgegevens nodig:
 Voornaam en achternaam
 E-mailadres
 Woonplaats (straat, huisnummer, postcode, plaats)
 Land
 Onderwijsinstelling/school/hogeschool of bedrijf
Deze gegevens zijn onderworpen aan de relevante wetgeving voor
gegevensbescherming.
De aanmeldingsnaam en het wachtwoord voor de eerste aanmelding worden na aanmelding met het opgegeven e-mailadres naar de
deelnemer verzonden. De aanmeldings-/gebruikersnaam kan niet
worden gewijzigd.
De desbetreffende toegangsgegevens bestaan uit de gebruikersnaam en een automatisch gegenereerd wachtwoord, dat bij de
eerste aanmelding door de deelnemer moet worden gewijzigd.
De deelnemers hebben het recht om op schriftelijk verzoek kosteloos
de opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen.
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Er kan zich een
uitzondering voordoen wanneer de deelnemer het doorgeven
uitdrukkelijk toestaat of wanneer het doorgeven op grond van
wettelijke voorschriften vereist is.
Personen die belast zijn met het beheer van het HEIDENHAINleerplatform Moodle en de database- en webservers, hebben in het
kader van hun taken toegang tot alle in het systeem opgeslagen
persoonsgegevens. Het verwerken gebeurt alleen wanneer en voor
zover het voor het gebruik van het HEIDENHAIN-leerplatform Moodle
nodig is.
Wissen van persoonsgegevens
De deelnemers hebben het recht om op schriftelijke verzoek
onjuiste gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen.
De persoonsgegevens worden gedurende vier maanden na gebruikseinde opgeslagen. Gegevens van deelnemers die gedurende een
periode van 120 dagen na het gebruikseinde niet meer actief waren
op het leerplatform, worden definitief uit het systeem gewist.
Moodle-cursussen en de inhoud daarvan worden op zijn vroegst na
drie maanden gewist. Het gebruikseinde is ofwel het einde van de
cursus waarvoor de deelnemer was aangemeld, of een andere vorm
van cursusbeëindiging, bijvoorbeeld uitschrijving door de cursusleider
of het einde van de gebruiksrechten.
Opslag van andere gegevens
Bij het opvragen van een webbestand in het HEIDENHAIN-leerplatform
Moodle worden de volgende toegangsgegevens opgeslagen:







IP-adres van de client die het bestand opvraagt
Opgeroepen website
Retourstatuscode van de webserver voor request
Website van waar de geleverde website is opgeroepen ("referrer")
Door de gebruikte webbrowser gegeven browsertype-identificatie
Bij fouten de door de webserver gegeven foutmelding

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor technische of
statistische doeleinden geregistreerd. De verantwoordelijke voor de
cursus (bijv. de cursusleider) en andere cursisten hebben geen
toegang tot deze gegevens.

Bovendien worden de datum en het tijdstip van de toegang
opgeslagen. De cursusleider heeft ook toegang tot deze gegevens.
Deze gegevens mogen alleen voor onderwijs- en leerdoeleinden in
het kader van de uitvoering van taken worden gebruikt.
Elke gegevensoverdracht is beveiligd.
Daarnaast worden alle door de deelnemer vrijwillig verstrekte gegevens en de door het gebruik verzamelde gegevens opgeslagen.
Daartoe behoren persoonlijke bijdragen op fora en in blogs, voor zover
deze functie beschikbaar is voor de deelnemer. Deze gegevens mogen
door docenten en deelnemers alleen voor onderwijs- en leerdoeleinden
binnen de cursus in het kader van de taakvervulling worden gebruikt.
Moodle heeft geen archieffunctie, maar bepaalde deelnemergerelateerde gegevens worden toegewezen aan de geregistreerde deelnemer. Wanneer deze zich afmeldt van het systeem of als deze
vanwege bijv. uitschrijving bij de onderwijsinstelling worden
verwijderd uit het centrale Identity Management en dus ook uit de
Moodle-database, gaan bepaalde deelnemersgegevens verloren.
Wissen van gegevens
Moodle-cursussen en hun inhoud evenals gegevens van deelnemers
worden op zijn vroegst na vier maanden na gebruikseinde verwijderd.
Deze periode heeft als reden dat de deelnemers de mogelijkheid
moeten krijgen om na beëindiging van hun deelname aan een HITmodule of cursusmodule met behoud van hun profiel en de daarin
opgenomen gegevens een nieuwe HIT-module of cursusmodule te
bezoeken of het gebruik, eventueel ook na aanschaf van andere of
verdere gebruiksrechten, voort te zetten.
Auteursrecht
Alle op het HEIDENHAIN-leerplatform van Moodle ingestelde
materialen zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven is.
Bij alle bestanden en content is de gebruiker uitdrukkelijk verplicht om de geldende auteursrechtwetgeving in acht te nemen.
Bij inhoud die door JH beschikbaar wordt gesteld, geldt:
Auteursrecht© DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Alle rechten
voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumentatie, animaties en videoreeksen op het HEIDENHAIN-leerplatform
Moodle zijn onderworpen aan het auteursrecht of aan andere
wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom. Het
vermenigvuldigen, veranderen of gebruik in andere elektronische of
afgedrukte publicaties is, tenzij anders bepaald, niet toegestaan zonder
uitdrukkelijke toestemming van DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.
Voor gegevens die de cursusleider instelt voor de klassikale premiumlicentie, geldt het volgende: de verantwoordelijkheid voor de
cursusinhoud die niet afkomstig is van JH in de HIT-module, ligt bij
de betreffende cursusleider. Het naleven van het auteursrecht is
voor verantwoording van de onderwijsinstelling en de cursusleiders.
De onderwijsinstelling of de door de onderwijsinstelling benoemde
cursusleider is verplicht, in het geval van aanwijzingen voor
eventuele inbreuk op het recht, zoals inbreuk op het auteursrecht
etc. de desbetreffende inhoud direct te blokkeren en pas na
uitgebreide controle te verwijderen of weer vrij te geven. In elk
geval moet JH schriftelijk worden geïnformeerd over aanwijzingen
voor een eventuele inbreuk op het recht. JH is gerechtigd bij
klachten over inbreuk op het recht (bijv. auteursrecht, inbreuk etc.)
alle gegevens onmiddellijk te blokkeren en te wissen.
Dit betekent dat de inhoud voor het persoonlijke gebruik vastgesteld
is, niet aan derden mag worden doorgegeven en niet mag worden
vermenigvuldigd of gewijzigd. Dit geldt ook voor materialen die
tijdens de cursus door deelnemers afzonderlijk of gezamenlijk
worden geproduceerd. Onafhankelijk van de auteursrechtelijke
beschermingsmiddelen verklaren alle deelnemers dat ze bereid zijn
persoonlijk geproduceerde materialen uitsluitend voor cursusdoeleinden te gebruiken. JH is als exploitant van het HEIDENHAINleerplatform Moodle gevrijwaard de aanspraken van derden
voortvloeiend uit het niet in acht nemen van auteursrechten.

Algemene gebruiksverplichtingen

Uitsluiting van gebruik

Door de registratie ontvangt de deelnemer een niet-overdraagbaar,
eenvoudig gebruiksrecht voor het HEIDENHAIN-leerplatform van
Moodle. Dit leerplatform dient uitsluitend voor het overdragen van
leerinhoud uit het leerprogramma van HEIDENHAIN Interactive
Training (HIT) van JH, het maken en geven van Moodle-cursussen en
e-portfolio's in het kader van de desbetreffende HIT-module. Elk ander
particulier en/of zakelijk gebruik is uitdrukkelijk verboden. De aan de
deelnemer beschikbaar gestelde opslagruimte mag, voor zover van
toepassing, uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van de in
samenhang met de bijbehorende HIT-module geproduceerde inhoud.

Als inbreuk wordt gemaakt op de gebruiksvoorwaarden, dan wordt
de deelnemer gevraagd te stoppen met het gedrag. Als de
deelnemer dit niet doet, wordt hij door de cursusleiders tijdelijk of
definitief uitgesloten van de cursus op het Moodle-platform of door
JH, resp. de beheerders. Er kunnen geen aanspraken worden
gemaakt om opnieuw te worden toegelaten. Voorwaarde voor het
opnieuw toelaten is onder andere een schriftelijk verzoek met de
verzekering dat het inbreukmakende gedrag in de toekomst niet
meer wordt vertoond.

Alle deelnemers zijn verplicht de voor hen toegankelijke gegevens van
andere deelnemers strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan
derden door te geven. Een uitzondering vormt uitsluitend de desbetreffende schriftelijke toestemming van de betrokkenen. Het is voor
alle deelnemers van het HEIDENHAIN-leerplatform Moodle verboden,
op onbevoegde wijze gegevens te wissen, te onderdrukken of te
wijzigen. Ook is een van het doel afwijkend gebruik niet toegestaan.
Bovendien zijn de deelnemers verplicht om wettelijke bepalingen in
het algemeen en in het kader van het auteursrecht en het
privacybeleid in acht te nemen. Links naar externe websites zijn niet
toegestaan.
Deelnemers mogen geen content op het leerplatform instellen die
inbreuk maakt op de wettelijke bepalingen of die pornografisch,
obsceen, lasterlijk, smadelijk, beledigend, bedreigend, opruiend of
racistisch van aard is. Ook het instellen van reclame van elk type,
evenals de overdracht van informatie die een virus, een fout,
manipulaties of soortgelijke beschadigende elementen bevat, is
verboden, net als het instellen van content die de reputatie van JH,
gelieerde ondernemingen of hun producten direct of indirect kan
beschadigen.
Gebruik van het HEIDENHAIN-leerplatform Moodle
Het gebruik van de content van het HEIDENHAIN-leerplatform
Moodle (zie 1 voor de desbetreffende licentie-inhoud) is mogelijk via
twee technische wegen:
 Gebruik via de Moodle-app
 Gebruik via de standaardbrowser
Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan deze
systeemvereisten.
Gebruik van het HEIDENHAIN-leerplatform via de Moodle-app
Het HEIDENHAIN-leerplatform Moodle kan ook via de Moodle-app
worden gebruikt. De Moodle-app is verkrijgbaar in de bijbehorende
app-stores.
De Moodle-app wordt niet door JH beschikbaar gesteld, is geen
product van JH en is niet via of bij JH verkrijgbaar. JH biedt geen
garantie, doet geen toezeggingen of gaat geen andere verplichtingen
aan wat betreft de aanschaf van of het gebruik via de Moodle-app.
Met de Moodle-app is bovendien de offline-bewerking van de
leerinhoud mogelijk. Bij offline-bewerking zijn echter het gebruik van
de leervoortgangscontrole, enkele Moodle-tools en van versieupdates (platform Moodle of content HIT) niet mogelijk.

Aansprakelijkheid aan de kant van JH
JH, als beheerder van het HEIDENHAIN-leerplatform Moodle, is
uitsluitend aansprakelijk voor grof nalatige of opzettelijke begane
onrechtmatige handelingen. Dat geldt in het bijzonder voor schade
die deelnemers van het HEIDENHAIN-leerplatform Moodle ondervinden door het downloaden van materialen.
Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet, voor zover de
volgende aansprakelijkheid geldt:
a) volgens de wet productaansprakelijkheid
b) bij opzet
c) bij niet-naleving van een overgenomen garantie
d) bij culpoos gedrag met als gevolg levensgevaar, lichamelijk
letsel of gezondheidsschade
e) bij inbreuk op essentiële verplichtingen van de overeenkomst.
De schadevergoeding voor inbreuk op van essentiële verplichtingen van
de overeenkomst is echter beperkt tot overeenkomstgerelateerde,
te voorziene schade, voor zover niet een andere van de genoemde
gevallen aanwezig is.
Voor zover volgens de bovenstaande paragrafen sprake is van
aansprakelijkheid door JH, is de aansprakelijkheid beperkt tot de normale
herstelinspanningen, bij regelmatige vervaardiging van back-ups, op een
wijze die in verhouding staat tot het gevaar, van de gebruiker.
Aansprakelijkheid aan de kant van de deelnemers
Als een deelnemer inbreuk maakt op de gebruiksvoorwaarden of
tegen wettelijke plichten, dan is hij aansprakelijk volgens de wettelijke
voorschriften.
Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
JH behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden uit te
breiden of te wijzigen.
Eventuele wijzigingen van de gebruiksbepalingen worden schriftelijk op
het HEIDENHAIN leerplatform Moodle bekend gemaakt met een
verwijzing naar de locatie waar de wijzigingen kunnen worden bekeken.
Rechtsgeldigheid
Deze versies kunnen als onderdeel van het internetaanbod worden
bekeken van waar vanaf deze pagina naar wordt verwezen. Voor
zover de gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet,
niet meer of niet volledig overeenkomen met het geldende recht,
blijven de overige gedeelten van het document wat betreft inhoud en
geldigheid onverminderd van kracht.
Gegevensbeschermingsverklaring
De informatie en gebruiksvoorwaarden wat betreft gegevensbescherming zijn bij mij bekend en ik accepteer ze hierbij, met name
de gegevensbeschermingsverklaring van HEIDENHAIN.
Ik heb kennis genomen van het feit dat bij de deelname aan het
HEIDENHAIN-leerplatform Moodle persoonsgegevens worden
verwerkt.
Ik ben akkoord met de verwerking van deze in het "persoonlijke
profiel" opgeslagen gegevens en de in mijn naam gepubliceerde
bijdragen. Ook ga ik ermee akkoord dat de gegevens worden
verwerkt die door mijn gebruik in het kader van Moodle-cursussen
worden geproduceerd.
Deze toestemming kan ik op elk gewenst moment bekijken op de
startpagina van het HEIDENHAIN-leerplatform Moodle.

