
Uploadbeleid 

Artikel 1 - Definities 
1.1 Uploadbeleid: het beleid dat wordt toegepast op alle bestanden die worden geüpload naar de 
database van Het GLOBE Programma, via de online uploadformulieren.  
1.2 GLOBE: Het GLOBE Programma 
1.3 De uploader: de persoon die besluit eigen materialen en bestanden te uploaden naar de 
GLOBE database.  
 
Artikel 2 – Privacy & copyright 
2.1 Persoonlijke gegevens: Het is de verantwoordelijkheid van de uploader om te zorgen dat alle 
bestanden die worden geüpload vallen binnen de volgende privacyrichtlijnen.  

1.1.1 Beeldmateriaal: Voor het verspreiden en gebruiken van foto’s en video’s van 
leerlingen (die bijvoorbeeld bezig zijn met de GLOBE projecten), is er expliciete 
toestemming nodig van ouders/voogden. De verantwoordelijkheid om deze toestemming 
te verkrijgen ligt bij de uploader van het materiaal. GLOBE is hier niet verantwoordelijk 
voor.  
1.1.2 Persoonsgegevens: In de bestanden kunnen persoonsgegevens staan, zoals 
volledige naam, een adres, een e-mailadres of een telefoonnummer. De 
verantwoordelijkheid voor het weghalen of juist toevoegen van deze gegevens ligt bij de 
uploader. GLOBE is hier niet verantwoordelijk voor.  

2.2 Copyright: De uploader mag ook materialen aanleveren met copyright, zolang de uploader de 
eigenaar is van het materiaal. Het copyright moet echter expliciet en duidelijk genoemd worden 
in het materiaal, wanneer mogelijk op de eerste bladzijde van het bestand.  
 
Artikel 3 - Eigendom en rechten 
3.1 Bedoeling: De geüploade bestanden zullen op de website www.globenederland.nl van 
GLOBE worden geplaatst. Afhankelijk van de inhoud zal dit op verschillende locaties binnen 
deze website kunnen zijn, maar in principe voornamelijk op de pagina’s die ter inspiratie dienen 
voor andere docenten en leerlingen van GLOBE scholen.  
3.2 Eigendom: De bestanden die worden geüpload blijven eigendom van de uploader, tenzij 
anders besproken door beide partijen. Er wordt ook expliciet genoemd dat het lesmateriaal en de 
verslagen niet door GLOBE zijn ontwikkeld, maar door docenten of leerlingen van GLOBE 
scholen (de uploaders). 
3.3 Derden: Door het uploaden van de bestanden in de database van GLOBE gaat de uploader 
er automatisch mee akkoord dat derden de bestanden kunnen inzien en downloaden. 

3.3.1 Copyright: Controleren of het copyright wordt nageleefd door derden is niet de 
verantwoordelijkheid van GLOBE, maar van de uploader. Mocht er copyrightschending 
plaatsvinden, dan is het de verantwoordelijkheid van de uploader om passende stappen 
te ondernemen, GLOBE speelt hier geen rol in.  

3.5 Intrekken: De uploader heeft het recht om van GLOBE te vragen de geüploade bestanden 
van de website af te halen. Het kan wel gebeurd zijn dat derden de bestanden al hebben 
gedownload, daar kan niks aan veranderd worden.  
 
Artikel 4 - Inhoud 
4.1 Werkwijze: Voordat de bestanden op de website gezet worden, zal GLOBE de bestanden 
doornemen en beoordelen op geschiktheid. Mocht het niet voldoen aan de voorwaarden die 
hieronder genoemd zijn, zal het niet op de website geplaatst worden.  

4.1.1 Algemene waarden: In de bestanden die worden geüpload mag geen sprake zijn 
van haat zaaien, het oproepen tot geweld, discriminatie, seksueel getint materiaal, of 
andere expliciete content.  
4.1.2 GLOBE waarden: Het is de bedoeling dat de bestanden die worden aangeleverd, 
over het algemeen in lijn zijn met de kernwaarden van GLOBE. De doelstelling van 
GLOBE is “Citizen Science (burgerwetenschap) inzetten als middel om middelbare 
scholieren te interesseren voor wetenschap, natuur, milieu, internationalisering en 
duurzaamheid.” Hierbij staan internationalisering, onderzoeksvaardigheden, milieu en 
duurzaamheid centraal.  

http://www.globenederland.nl/

