Verzoek uitbreiding attributen
Bijlage bij Aansluitvoorwaarden Kennisnet Federatie Identity Provider
De Kennisnet Federatie geeft in verband met de privacy wetgeving een andere, versleutelde
inlognaam door aan de service providers (aanbieders van digitale content) die via de Kennisnet
Federatie bereikbaar zijn. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van twee standaard sets met
attributeni. Door deze versleuteling zijn de eindgebruikers (leerlingen) voor de service providers
niet individueel traceerbaar, waardoor de privacy van de leerlingen gewaarborgd is en de
dienstverlening van de Kennisnet Federatie in overeenstemming is met de privacy wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De service provider waarbij u diensten (digitale content) afneemt of wil gaan afnemen, wil voor
haar dienstverlening aan u gebruik maken van extra attributen. Dit is noodzakelijk om
bijvoorbeeld per leerling een leerplan bij te houden of om specifiek onderwijsmateriaal aan te
bieden. Hiervoor is noodzakelijk dat er dus gepersonaliseerde informatie van de school of de
leerlingen via de Kennisnet Federatie wordt doorgegeven. De Kennisnet Federatie is volgens
haar voorwaarden niet zondermeer bevoegd deze privacy gevoelige informatie door te geven.
De gebruiker (de school; identity provider) dient hiervoor expliciet toestemming te geven. Het
verzoek om deze extra attributen (gegevens) door te geven, wordt via dit formulier geregeld.

Hierbij verzoekt:
Organisatie
ELO (koppelsysteem)
Adres
Postcode en plaats
BRIN nummer
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Functie
Email
Telefoon
hierna te noemen: “Identity Provider”;

Entree Federatie (Stichting Kennisnet), gevestigd en kantoorhoudende aan de
Bleiswijkseweg 37D, 2712 PB Zoetermeer, hierna te noemen: “Federatie”

om ten behoeve van de dienstverlening door de Service provider(s) de
hieronder te noemen attributen toe te voegen aan de bestaande
standaard attributenset
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Service providers
Toe te voegen attributen
Service Providers

Attribuutnamen

Inhoud

Muiswerk
Kurve

nlEduPersonRealId
nlEduPersonProfileId
sn
ocwILTRegistratiecode
ocwILTLeerjaar
ou

Gebruikersnaam
Keten ID
Achternaam
ILT Registratiecode
ILT Leerjaar
Groep

Uithoorn

De Identity Provider onderschrijft de Aansluitvoorwaarden Kennisnet Federatie Identity Provider
(te lezen op: http://kn.nu/entree-aansluitvoorwaarden-idp)
De Identity Provider geeft hierbij toestemming aan de Federatie om de hiervoor genoemde
attributen door te geven aan de genoemde service provider(s). De Identity Provider verklaart
hiertoe gerechtigd te zijn namens de eindgebruikers (zoals leerlingen en docenten).
De Identity Provider vrijwaart de Federatie volledig voor aanspraken van derden (waaronder
gebruikers en eindgebruikers) die verband houden met het uitbreiden van de standaard
attributensets met boven te noemen attributen.

Aldus ondertekend op datum …………………………… te ……………………………,
Identity provider (school)

__________________________
Naam:

……………………………

Functie:

……………………………

Dit formulier dient te worden toegezonden aan Servicedesk Entree, Postbus 778,
2700 AT Zoetermeer.
U mag ook een ondertekend exemplaar digitaal versturen; u dient dan eerst te
tekenen vervolgens het document te scannen en dat mailen naar
servicedesk@kennisnet.nl.
Doorgifte van additionele attributen kan alleen in werking worden gezet als een
ondertekend exemplaar bij Kennisnet is ingeleverd.
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Een attribuut is een kenmerk van een gebruiker dat via de Kennisnet Federatie verstrekt wordt
aan de Service Provider voor authenticatie, autorisatie en/of personalisatie doeleinden op de
content van de Service Provider. Voorbeelden van attributen zijn de voornaam, achternaam,
BRINnummer, e-mailadres, klas, geboortedatum, etc..
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