Nederlands Bakkerij Centrum
Postbus 360
6700 AJ Wageningen

Verklaring inzake toegang tot en gebruik van gegevens ingrediëntendatabank voor de
bakkerijketen (SpecsPlaza) door leveranciers van software

Ondergetekende,
rechtsgeldig vertegenwoordiger van …………………………….…..[bedrijfsnaam] verklaart dat:
1.

alle gegevens en informatie die hij in bezit krijgt danwel ter inzage krijgt teneinde zijn
software geschikt te maken voor danwel te benutten voor gegevensoverdracht met de
ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen (“SpecsPlaza”) (hierna: “ingrediëntendatabank”) uitsluitend voor dit doel mogen worden aangewend;

2.

de informatie met betrekking tot de percentages van ingrediënten niet in een bestand, tabel
of enige andere vorm voor de gebruiker leesbaar opgeslagen mag worden, tenzij de
eigenaar van de informatie uitdrukkelijk geen bezwaar heeft gemaakt tegen deze
leesbaarheid;

3.

hij door middel van de door hem ontwikkelde, te ontwikkelen of te leveren software geen
gegevens inzake de kwantitatieve samenstelling van ingrediënten uit de
ingrediëntendatabank zal verschaffen, met uitzondering van:
- de gevallen waarin dit in het kader van de zogenaamde KWID-regeling vereist is of
- de eigenaar van de informatie uitdrukkelijk geen bezwaar heeft gemaakt tegen de
leesbaarheid van de percentages van de ingrediënten.
Het onder het eerste streepje bedoelde verstrekken van gegevens over de kwantitatieve
samenstelling van ingrediënten mag niet betrekking hebben op (individuele) additieven (Enummers) en enzymen;

4.

indien en voor zover hij inzage krijgt in de gegevens opgenomen in de ingrediënten
databank, hij zich verbindt tot strikte geheimhouding van deze gegevens en er actief zorg
voor draagt dat deze gegevens niet onrechtmatig gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt
worden;

5.

de door hem ontwikkelde, te ontwikkelen of te leveren software waarborgt dat uitsluitend de
gebruiker van de ingrediëntendatabank, die hiertoe door de databankbeheerder gerechtigd
is door middel van de toekenning van een zogenaamde login-code, toegang heeft tot de
ingrediëntendatabank;

6.

indien door technische onvolkomenheden binnen de software van leverancier het bedoelde
onder punt 5 niet afdoende geborgd blijkt, hij zich verplicht tot een direct herstel van de
software en vervanging van de door haar klanten / leden gebruikte software door het
herstelde product.

…………………………………..…[plaats], ………………………………………………..[datum]

…………………………………………………………………………………[officiële bedrijfsnaam]

……………………………………………………………………………….……[naam functionaris]

………………………………………………………………………………………….[handtekening]

