Integriteitsverklaring Matching Community
Matching binnen de Matching Community vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de
Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK). Als matcher krijg je tijdelijk de beschikking
over zowel uitzetbestanden in de vorm van plankfoto’s als van met fotomeldingen van
(spiegel)karpers. De BVK mag de geanonimiseerde data gebruiken voor onderzoek in kader van SKPmonitoring.
Melders van (spiegel)karpers moeten zowel op SKP-coördinatoren, BVK en matchers kunnen
vertrouwen. Om oneigenlijk gebruik van vangstmeldingen binnen de MC te voorkomen heeft de BVK
gemeend om elke occasionele of vaste matcher van de MC te verplichten om onderstaande
integriteitsverklaring te tekenen. Na ondertekening kunnen zij beschikken over - door wachtwoorden
beveiligde – uitzetbestanden en vangstmeldingen.
Ondergetekende ‘matcher’ verklaart dat:
Als matcher van/bij de Matching Community (MC) onder begeleiding van de Belangenvereniging
Verantwoord Karperbeheer (BVK) begrijp ik dat dat dit werk een bijzondere verantwoordelijkheid
met zich mee brengt. Ik dien mij steeds als een goed vertegenwoordiger van MC/BVK te gedragen en
zal handelen vanuit de waarden van integriteit:
-

betrouwbaar en zorgvuldig
aanspreekbaar op mijn verantwoordelijkheid.

Deze verklaring is mij bij de start van mijn werkzaamheden toegezonden. In het bijzonder ben ik
gewezen op de twee hierna genoemde aspecten:
Geheimhouding en informatiebeveiliging:
-

-

Ik ben op de hoogte gesteld van mijn verplichtingen met betrekking tot de geheimhouding
van de aan mij toevertrouwde gegevens en informatie en weet dat het niet naleven van die
verplichting kan leiden tot uitsluiting van de MC.
Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid voor de beveiliging van informatie en
informatiedragers. Ik ben mij er ook van bewust dat de plicht tot geheimhouding van
informatie doorloopt na afloop van mijn werkzaamheden.

Belangenverstrengeling:
-

Ik besef dat er op geen enkele manier sprake mag zijn van belangenverstrengeling. Als zich
toch belangenverstrengeling voor kan doen, dan meld ik dit direct uit eigen beweging bij de
BVK.
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