Voorwaarden gebruik Uitvoerportaal Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
U logt voor het eerst in op het Uitvoerportaal van de NDFF. Om goed te begrijpen wat er wel en niet mag bij het gebruiken van
het Uitvoerportaal en met de gegevens in de NDFF die u via het Uitvoerportaal tot uw beschikking hebt gekregen, zijn hieronder
de relevante zaken met betrekking tot dat gebruik en die gegevens beschreven.

De voorwaarden staan beschreven zoals uw organisatie, c.q. de abonnementhouder van wie u in het kader van een opdracht
tijdelijk toegang tot de NDFF heeft gekregen, die heeft afgesproken met de exploitant van de NDFF, BIJ12. Onderstaande is een
vertaling van de voorwaarden waar de abonnementhouder voor heeft getekend; deze blijven onverkort van kracht.

Als u een tijdelijk account heeft gekregen vanwege projectwerkzaamheden in opdracht van een abonnementhouder, lees dan
niet “uw organisatie”, maar “de abonnementhouder”. In die situatie is het onder geen beding toegestaan om het recht op
toegang met anderen te delen of opnieuw aan een opdrachtnemer door te geven (zoals bij de tweede bullet aangegeven staat).



Op grond van het gebruikersaccount voor de toegang tot het Uitvoerportaal van de NDFF dat u van uw organisatie heeft
gekregen, heeft u toegang tot de gegevens in de NDFF, voor zover die gegevens betrekking hebben op het grondgebied
waarvoor uw organisatie toegang heeft gekregen. Doorgaans zal dat het grondgebied zijn waarbinnen uw organisatie
opereert.



U mag het recht op toegang (wachtwoord en gebruikersnaam) niet aan anderen overdragen, in gebruik geven, verhuren of op
een andere wijze afstaan of delen, tenzij het een opdrachtnemer van uw organisatie betreft die de toegang gebruikt voor een
project of plan van uw organisatie en de gegevens die deze opdrachtnemer via het Uitvoerportaal tot zijn beschikking krijgt,
noodzakelijk zijn voor dat project of plan. Uw organisatie is er verantwoordelijk voor dat die gegevens alleen voor dat project
of plan worden gebruikt en dat de gegevens na afloop van het project of plan weer door de opdrachtnemer worden
teruggegeven of worden vernietigd. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van
Het Natuurloket.



Tot de gegevens die uw organisatie tot nu toe heeft ingebracht in de NDFF, heeft u altijd toegang via het Invoerportaal
(indien u daar een account voor heeft). Het kan echter zijn dat die gegevens (nog) niet zijn gevalideerd (nog niet beoordeeld
op juistheid of beoordeeld maar niet juist bevonden). Indien dat het geval is wordt dat bij het gegeven vermeld.



De gegevens die via het Uitvoerportaal voor u beschikbaar zijn, mogen worden gebruikt voor eigen projecten en plannen van
uw organisatie; u mag die gegevens op geaggregeerde wijze publiceren. Geaggregeerd betekent in dit geval dat de exacte
locatie van een waarneming wordt vervangen door een aanduiding van die locatie op een schaal van ten minste 1 bij 1
kilometer.



Indien uw organisatie vanwege haar taken en doelstellingen te maken heeft met bezoek van publiek, mag dit publiek inzage
worden gegeven in de gegevens die via het Uitvoerportaal voor u beschikbaar komen, voor zover hiermee publieksdoeleinden
van jouw organisatie worden gediend. Deze gegevens mogen echter niet aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Met
andere woorden: men mag gegevens inzien, maar geen uitdraai mee naar huis krijgen. Op termijn zal daarvoor een faciliteit
binnen de NDFF beschikbaar komen, waarmee dit wel zal worden toegestaan.



Gegevens die via het Uitvoerportaal voor u beschikbaar zijn, mogen worden gebruikt om te verstrekken aan het bevoegd
gezag in het kader van een vrijstellings- of ontheffingsprocedure waarin uw organisatie belanghebbende is.



De gegevens die via het Uitvoerportaal voor u beschikbaar zijn, mogen worden gebruikt om te verstrekken aan een aanvrager
om een vrijstelling of ontheffing, mits uw organisatie daarvoor het bevoegd gezag is.



Indien u mocht besluiten om met de gegevens uit het Uitvoerportaal die door anderen in de NDFF zijn ingebracht, een
uitvoerproduct te maken om dat vervolgens te verkopen, dan dient u, of uw organisatie daarover met BIJ12 in overleg te
treden in verband met het verkrijgen van toestemming. Zonder die toestemming is verkoop van dat uitvoerproduct niet
toegestaan.



Bij het gebruiken van het Uitvoerportaal mag u andere gebruikers van de NDFF of derden niet hinderen of schade toebrengen
aan het systeem. Ook mag u geen handelingen
verrichten die de normale exploitatie van de NDFF in gevaar brengt. Het is niet toegestaan om processen of programma’s op
te starten waarvan u weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat BIJ12, andere gebruikers van de NDFF of derden worden
gehinderd of schade aan hen wordt toegebracht.



Indien u zich niet houdt aan deze voorschriften, kan dat tot gevolg hebben dat BIJ12 de toegang van u en uw organisatie tot
de NDFF (zowel het Uitvoer- als het Invoerportaal) ontzegt of daaraan nadere beperkingen verbindt. In dat geval bent u
verplicht – zodra BIJ12 dat jouw organisatie schriftelijk heeft meegedeeld - het gebruiken, vermenigvuldigen en verstrekken

van gegevens uit de NDFF te stoppen en reeds gebruikte en verstrekte gegevens zoveel mogelijk te vernietigen of te
verwijderen.

