Integriteitsverklaring Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) is een integere organisatie met een
open werkklimaat. Een dienst die zich inzet voor de belangen van de publieke zaak van de
deelnemende gemeenten en provincie waarvoor zij werkt en die het vertrouwen heeft van de burgers.
Naam

: _______________________

Functie

: _______________________

Werkzaam bij

: _______________________

Verklaring
U heeft geen giften of gunsten verleend en geen onjuiste informatie verstrekt om uw opdracht te
verkrijgen.
Daarnaast hebt u kennis genomen van de gedragscode ‘ambtelijke integriteit’ van de RUD NHN en u
gaat hiermee akkoord; in het bijzonder, maar niet uitsluitend, met de volgende bepalingen:
Vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie
•
U gaat binnen en buiten uw werk zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers en
collega's, gegevens van bedrijven en instellingen, politiek gevoelige informatie en andere
informatie die in handen van buitenstaanders de belangen van de RUD NHN kunnen schaden.
•
U gaat functioneel om met gevoelige informatie. U respecteert de privacy van cliënten,
zakelijke relaties en collega's.
•
U gebruikt financiële informatie en voorkennis van beleid voor de uitoefening van uw functie
en niet voor andere doeleinden.
•
U 'lekt' geen vertrouwelijke informatie vanuit de RUD NHN naar buiten. U laat niet uit
slordigheid buitenstaanders meeluisteren naar een gesprek over het werk of meekijken naar
interne stukken.
•
U zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig zijn opgeborgen als u uw
werkplek verlaat en dat uw computer is afgesloten. Informatie waarover het bestuur een
geheimhoudingsplicht heeft opgelegd houdt u geheim.
Verantwoord omgaan met voorzieningen die u in de organisatie ter beschikking staan
•
U houdt privégebruik van e-mailsysteem, internet, (mobiele) telefoon, kopieerapparaat en
dergelijke beperkt. U zorgt ervoor dat dit privégebruik uw dagelijkse werkzaamheden niet
hindert.
•
Uw privégebruik van apparatuur gebeurt openlijk, zodat u erop kunt worden aangesproken.
Uw leidinggevende of collega kan een andere opvatting hebben van 'beperkt gebruik' dan u.
•
U neemt geen organisatie eigendommen mee naar huis. Het lenen van eigendommen voor
privégebruik is alleen mogelijk als u daarvoor toestemming van uw leidinggevende hebt
gekregen.

•

U doet geen privébestellingen via de RUD NHN. U verzendt geen ongefrankeerde privépost via
de postkamer.

Ook bent u zich ervan bewust dat activiteiten die u naast uw werk verricht het functioneren van de
RUD NHN op een of andere manier kunnen raken. In geval van (vermeende) conflicterende belangen
meldt u deze per direct schriftelijk aan de RUD NHN opdat partijen passende maatregelen kunnen
treffen.
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Ten slotte verklaart u akkoord te gaan met de algemene (ICT) inkoopvoorwaarden van de RUD NHN.
Deze zijn u of uw bedrijf uitgereikt en u heeft hiervan kennis genomen.
Dit formulier is naar waarheid ondertekend.

Medewerker

Directeur

Plaats

: ______________

Plaats

: ______________

Datum

: ______________

Datum

: ______________
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