GEBRUIKERSVOORWAARDEN WERKNEMER
Ze horen erbij, de voorwaarden. Niet het meest spannende leesvoer, maar wel
belangrijk. Er staat namelijk in wat je van ons mag verwachten als je inlogt op het
beveiligde gedeelte van Werk in de Winkel, hoe wij omgaan met jouw gegevens maar
ook wat we van jou, als gebruiker, verwachten.
Alvorens je gebruik kunt maken van het beveiligde gedeelte van de site dien je deze
gebruikersvoorwaarden in de aanmeldfase te accepteren. Na acceptatie vormen deze
gebruikersvoorwaarden een bindende overeenkomst tussen jou en INretail.
Lees deze Gebruikersvoorwaarden dus zorgvuldig door, zodat je weet wat jouw
rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van het beveiligde gedeelte.
Artikel 1

Definities

In deze gebruikersvoorwaarden hebben de volgende begrippen, de volgende
betekenis:


Beheerder
Een door jouw werkgever aangewezen medewerker-/ster die namens de
werkgever, indien gewenst, een personeelsbestand kan uploaden en werknemers
kan uitnodigen een account aan te maken om zodoende een directe koppeling met
het account van de werkgever te realiseren;



Dienst
Een functie die, of een product dat, wordt aangeboden cq verstrekt door of via
Werk in de Winkel.



Documentatie
Beschrijvingen van de functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de site al of
niet vervat in de site zelf of in afzonderlijke handleidingen, presentaties en/ of
andere gegevensdragers;



Gebruiker
Een natuurlijk persoon die op basis van het door INretail verleende gebruiksrecht
(en onder de condities van de gebruikersvoorwaarden werknemer) via een
inlognaam en wachtwoord toegang krijgt tot het beveiligde gedeelte van
www.Werkindewinkel.nl.



Gebruiksperiode
De periode waarin je het recht hebt om gebruik te maken van het beveiligde
gedeelte van Werk in de Winkel.



Gebruiksrecht
Het recht op grond waarvan jij, als werknemer binnen jouw branche, bevoegd
bent tot het gebruik van het beveiligde gedeelte van Werk in de Winkel
in overeenstemming met het overeengekomen gebruik.



INretail
De brancheorganisatie voor detailhandel non-food, aanbieder van de Werk in de
winkel site.



Jij
Jij als werknemer.



Product
Een van een derde partij c.q. productleverancier afkomstig product dat via Werk
in de Winkel wordt aangeboden.



Werkgever
Jouw werkgever



Werk in de Winkel
Een modulair opgebouwde online beschikbare site die tot doel heeft jou te
informeren over de sociale afspraken, pensioen, veilig en gezond werken, binnen
jouw branche alsmede (binnen het beveiligde gedeelte van de site) jou de
gelegenheid biedt een e-portfolio samen te stellen en een keuze te maken uit een
opleidingsaanbod.

Artikel 2

Doelstellingen

2.1

Het verwerkingsdoel van de Werk in de Winkel site is om informatie te
verschaffen over de arbeidsvoorwaarden binnen jouw bedrijf c.q. branche, jou de
gelegenheid te bieden een e-portfolio samen te stellen en om keuzeprocessen
t.a.v. bijv. opleidingen uit te leggen en de uitvoering daarvan te ondersteunen;

2.2

Het door INretail, namens jouw werkgever/ branche, aanbieden van en het
ongestoord toegang bieden tot het beveiligde deel van de site
www.Werkindewinkel.nl;

2.3

Het door INretail ontvangen, vastleggen, bewerken en leveren van informatie
resp. gegevens t.b.v. jou, als gebruiker, uitsluitend in het kader van het
verwerkingsdoel zoals beschreven onder art. 2.1;

2.4

Het verstrekken van gegevens aan applicaties en systemen van derden ter be- en
verwerking van de keuzes die jij, als gebruiker, maakt. Deze derde partijen zijn
contractueel door INretail gehouden om aan dezelfde voorwaarden voor
vertrouwelijkheid en eigendom van gegevens als opgenomen in deze voorwaarden
te voldoen.

Artikel 3

Gebruikersvoorwaarden

3.1

Voor ieder gebruik dat jij maakt van de diensten en/of de site, in welke vorm dan
ook, gelden deze gebruikersvoorwaarden.

3.2

Je aanvaardt de toepasselijkheid van de gebruikersvoorwaarden:
o
door middel van het aanvinken van de gebruikersvoorwaarden en het
privacy statement van INretail op de inlogpagina van www.
Werkindewinkel.nl
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maar ook,
o
door het daadwerkelijk gebruiken van de diensten en/of de site.
3.3

INretail kan de gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Iedere
aanpassing is bindend vanaf het moment van publicatie ervan op de site en
INretail zal vanaf dat moment (dan ook) handelen naar deze nieuwe, gewijzigde
gebruikersvoorwaarden. Als je het met de wijzigingen niet eens bent, ben je vrij
het gebruik van de diensten en/of de site te staken.

Artikel 4

Toegang

4.1

Je dient na activatie in het bezit te zijn van een gebruikersnaam en wachtwoord,
Jouw gebruikersnaam en wachtwoord zijn exclusief, niet overdraagbaar en (dus)
uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik.

4.2

Na activatie geeft jouw gebruikersnaam in combinatie met jouw wachtwoord je
gedurende de gebruiksperiode (uitsluitend) onbeperkte toegang tot een voor jou
bestemde afgeschermde ruimte binnen de site, waarbinnen je een e-portfolio kunt
aanmaken en keuzes bijv. m.b.t. opleidingen kunt maken alsmede gebruik kunt
maken van de in dat kader aangeboden diensten en/of producten.

4.3

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van gebruikersnaam en
wachtwoord. Je dient alle passende zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen om
onbevoegd gebruik te verhinderen. Iedere onregelmatigheid met betrekking tot
het gebruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord dien je onmiddellijk te
melden bij INretail. Je vrijwaart INretail voor alle nadelige gevolgen van het
gebruik, bevoegd of onbevoegd, dat wordt gemaakt van gebruikersnaam en/of
wachtwoord.

Artikel 5
5.1

Gebruik en persoonlijke gegevens

Uit de aard van de dienstverlening volgt dat INretail in het bezit komt van
persoonsgegevens van jou. Je beseft derhalve dat er bij gebruik van het
afgeschermde deel van www.werkindewinkel.nl, bepaalde persoonlijke
informatie wordt geregistreerd en ter beschikking komt van anderen die daartoe
specifiek zijn toegelaten door INretail. Dat zijn partijen waarmee INretail
samenwerkt om jouw (werk-gerelateerde) gegevens in het kader van jouw
profiel/ opleidingen/ trainingen/ personeelsvoordelen etc. binnen de site “te been verwerken”. Op het gebruik c.q. de be- en verwerking van deze
persoonsgegevens is het INretail privacy statement van toepassing. Tijdens de
eerste activering heb je verklaard dit privacy statement gelezen en begrepen te
hebben, en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
Ten overvloede: jouw gegevens zullen nimmer worden verkocht aan derden.
Evenmin zijn jouw persoonlijke gegevens zichtbaar voor jouw werkgever, tenzij
jij voor inzage uitdrukkelijk toestemming verleent.

3

5.2

Je beseft en geeft langs deze weg toestemming dat INretail, naast bovengenoemde
verwerkende partijen overige derde partijen inschakelt, waaronder begrepen
hosting-partijen, en toegang kan verschaffen tot haar systemen, waaronder onder
meer begrepen de site en data, indien dat noodzakelijk is voor een
gerechtvaardigd belang van INretail. INretail zal te allen tijde passende
organisatorische en technische maatregelen nemen om jouw gegevens te
beschermen, en legt dat ook als voorwaarde op aan die derde partijen.

5.3

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van jouw persoonlijke gegevens ligt bij
jou.

Artikel 6

Bijzondere bepalingen m.b.t het gebruik

6.1

INretail streeft naar voortdurende innovatie en optimalisatie van de site en haar
diensten. Dat brengt periodieke upgrade en reguliere onderhoudswerkzaamheden
met zich mee. Dat kan tijdelijke buitengebruikstellingen met zich brengen, maar
INretail zal deze uiteraard tot een minimum beperken en zich inspannen de
eventuele storingen aan de technische infrastructuur zo snel mogelijk op te
heffen. Wegens de aard van de middelen, kan INretail echter geen garantie geven
van ononderbroken dienstverlening.

6.2

Je beseft dat INretail gebruik maakt van cookies ter vergroting van jouw
gebruiksgemak. Cookies zijn kleine beetjes informatie die een server naar jouw
browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer
naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een eenvoudige manier
informatie over de gebruikers bijgehouden worden. Je bent gerechtigd, met
gebruik van jouw eigen systemen, deze mogelijkheid uit te schakelen.

6.3

INretail is gerechtigd jouw gebruik van de site en haar diensten, alsmede jouw
persoonlijke gegevens te bekijken en/of te volgen. INretail mag, wanneer zij zulks
nodig acht wegens communicatiedoeleinden met jou, de bescherming van de
integriteit van het systeem, van de gebruikers of van derden, uit eigen beweging
en zonder voorafgaande waarschuwing content van de site verwijderen. Ook mag
INretail, wanneer een gerechtvaardigd belang daartoe noodzaakt, de site en haar
diensten geheel of gedeeltelijk stoppen.

Artikel 7
7.1

Intellectuele eigendomsrechten

INretail verleent aan jou het beperkte en voorwaardelijke gebruiksrecht op de
site, in overeenstemming met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.
Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals onder meer auteursrechten,
databankenrecht en merkrechten, en (sub) licenties daarvan, die INretail heeft
ten aanzien van de site, en/of haar diensten, waaronder begrepen de
bijbehorende software en publicaties, zijn en blijven van INretail. INretail maakt
in haar dienstverlening gebruik van (sub)licenties van derden. Zij staat er jegens
jou voor in dat zij van deze rechten van derden rechtmatig gebruik maakt. Er is
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op geen enkele wijze enige overdracht beoogd van rechten van INretail of van een
derde aan jou.
7.2

Je mag niets van de site kopiëren, wijzigen, afleiden, reverse engineeren,
decompileren en/of anderszins de source code achterhalen. Het is daarnaast niet
toegestaan een ander daartoe in staat stellen. Het staat je wel vrij informatie van
de site te downloaden.

7.3

Je staat er jegens INretail voor in dat jouw gebruik van de site en producten en/of
diensten die via de site worden aangeboden, geen inbreuk maakt op rechten van
derden alsmede dat de gegevens die je aanlevert aan jou toebehoren en
inhoudelijk juist zijn.
Je vrijwaart INretail voor alle nadelige (rechts-)gevolgen, waaronder mede
begrepen alle kosten met betrekking tot juridische bijstand, die voor haar
voortvloeien uit een dreigende en/of reële inbreuk dat jouw gebruik of jouw
gegevensaanlevering maakt op rechten van derden.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de site, geschiedt voor eigen risico. INretail is op geen enkele
wijze jegens jou aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die
samenhangt met of voortvloeit uit het gebruik van de site, producten en/of
diensten die via de site worden aangeboden en/of overige content, de
onbereikbaarheid van de site, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove
nalatigheid van INretail.
Artikel 9

Opschorting gebruiksrecht

INretail mag jouw gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk opschorten in het geval dat
INretail constateert dat een belang van meerdere of alle gebruikers en/of
de bescherming van de technische infrastructuur en haar systemen in het geding
is. In de meest gevallen betekent ‘opschorting’ dat je tijdelijk geen gebruik mag
maken van de voor jou afgeschermde ruimte. Afhankelijk van de ernst van de
overtreding, is INretail echter ook gerechtigd jou de toegang te ontzeggen tot de
voor jou persoonlijk afgeschermde ruimte, danwel je het recht van gebruik te
ontnemen.
Artikel 10
10.1

Einde Gebruiksrecht

Het gebruiksrecht op de site, eindigt in de volgende gevallen:
- door schriftelijk, daaronder begrepen elektronisch, bericht van jou, dat je niet
langer gebruik wilt maken van de site en/ of de producten en diensten van
INretail;
- doordat je niet langer verbonden bent aan het bedrijf van jouw werkgever

5

10.2

INretail mag jouw gebruiksrecht onmiddellijk beëindigen indien zij van mening is
dat dit nodig is voor de bescherming van zichzelf, het systeem of de overige
gebruikers.

10.3

Ter gelegenheid van het (be) eindigen van een gebruiksrecht, wordt jouw account
automatisch gedeactiveerd. Daardoor heb je vanaf dat moment geen toegang meer
tot de site en de diensten van INretail. Mocht je elders binnen de branche
werkzaam blijven dan is het mogelijk je account “mee te nemen”.

Artikel 11

Toepasselijk recht en/of geschillen

11.1

Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2

Wanneer tussen partijen een geschil ontstaat over de uitvoering van deze
gebruikersvoorwaarden, proberen partijen het geschil in onderling overleg
op te lossen. Wanneer dit niet lukt, dan wordt het geschil voorgelegd aan de
bevoegde rechter waaronder de vestigingsplaats van INretail ressorteert.
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