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Gebruikersovereenkomst 
________________________________________________ 
 
Het Olympus e-Learning platform (https://eLearning.olympus-europa.com) is een 
webgebaseerde leeromgeving die speciaal bedoeld is om in training te voorzien 
gerelateerd aan Olympus’ zakelijke activiteiten, alsmede Olympus’ interne 
activiteiten. Dit platform is toegankelijk voor werknemers van Olympus Europa Holding 
GmbH en de Europese bedrijven van de Olympus-groep (klik hier - 
http://www.olympus-europa.com - voor een lijst), alsook voor geselecteerde zakelijke 
partners van Olympus. 
 
Het Olympus e-Learning platform is toegankelijk via alle standaard internetbrowsers. U 
heeft dus alleen een computer nodig met een geïnstalleerde internetbrowser en 
internettoegang. 
 
Voor interne Olympus-werknemers die onderworpen zijn aan de werkovereenkomst 
over de introductie en het gebruik van de e-Learning software “ILIAS“ 
(“Werkovereenkomst“), zijn tevens de regels van deze werkovereenkomst van 
toepassing.  
 
Als de werkovereenkomst niet van toepassing is op een bepaalde interne Olympus-
werknemer, moeten bijkomende regels afzonderlijk worden overeengekomen met die 
werknemer in een bijkomende overeenkomst bij deze gebruikersovereenkomst. 
 
 
 

1. Wie komt in aanmerking? 
________________________________________________ 
 
Werknemers van Olympus Europa Holding GmbH en de Europese bedrijven van de 
Olympus-groep (hierna gezamenlijk “Olympus“ genoemd), geselecteerde klanten van 
Olympus mogen het Olympus e-Learning-programma gebruiken. De relevante divisie 
van Olympus Europa Holding GmbH moet bepalen of een persoon al dan niet in 
aanmerking komt om Olympus-e-Learning te gebruiken. 
 
 
 

2. Aanmelden op het e-Learning platform 
________________________________________________ 
 
Het e-Learning platform is niet openbaar toegankelijk. U heeft een e-mailadres (dat 
tevens uw gebruikers-ID vormt) en een wachtwoord nodig. U dient beiden te 
onthouden en/of te noteren, want de tool kan niet worden gebruikt zonder een e-
mailadres en wachtwoord in te voeren. Deze maatregel is bedoeld om uw persoonlijke 
gegevens te beveiligen. 
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Hoe kan ik toegang krijgen ? 
Toegang verkrijgen tot het platform kan op twee manieren. 
 
1) Interne gebruikers worden automatisch op het ILIAS platform toegevoegd door de 
Olympus systeembeheerder en ontvangen een uitnodiging tot inloggen per email. 
 
2) Als externe gebruiker kunt u toegang aanvragen tot het Olympus e-Learning 
platform door middel van voor zelfregistratie waarbij uw aanvraag wordt 
gecontroleerd door de Olympus-systeembeheerder, die u daarna een e-mail met de 
vereiste aanmeldinformatie toestuurt. 
 
Bij de registratie dient u de volgende informatie op te geven: 

• Voor- en achternaam 
• E-mailadres 
• Bedrijfsnaam 
• (Woon)plaats 
• Land 
• Gebruikers-ID (e-mail) 
• Wachtwoord (minimaal acht tekens) 

 
U kunt vrijwillig ook andere profielinformatie opslaan, zoals uw adres, 
telefoonnummers of voorkeurstaal. 
 
Zodra u uw gebruikers-ID en wachtwoord heeft ingevoerd op de aanmeldpagina en de 
gebruikersovereenkomst heeft aanvaard, kunt u de exclusieve inhoud van het Olympus 
e-Learning platform gebruiken. 
 
 
 

3. Omvang van de diensten 
________________________________________________ 
 
Voor Olympus is het uiterst belangrijk dat werknemers en zakelijke partners degelijk 
getrained en gekwalificeerd zijn. Elektronische media vormen een ideaal hulpmiddel 
om snel en op efficiënte wijze te voldoen aan de toenemende vraag naar opleiding en 
ontwikkeling in alle gebieden. Door het gebruik van e-Learning diensten kunnen onze 
werknemers en zakelijke partners hun kennis en kwalificaties behouden en verder 
uitbreiden.  
 
Het Olympus e-Learning platform biedt webgebaseerde leerinhoud aan voor alle 
gebieden, met aansluitend leercontroles (tests). Het e-Learning platform heeft meer 
bepaald de volgende doelstellingen:  
 

• Cursussen aanbieden die flexibel zijn op het vlak van inhoud en locatie 
• Leerprogramma's en inhoud implementeren, ook voor een groot doelpubliek en 

volgens tijdkritische vereisten 
• Het succes van de opleiding verhogen door individuele aanpassingen en op de 

behoeften afgestemde voorbereiding van de leerinhoud 
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• Opleidingsmogelijkheden voor doelgroepen in verschillende locaties aanbieden 
 
Door u te registreren voor Olympus e-Learning krijgt u toegang tot het programma en 
kunt u dit zo vaak gebruiken als u maar wenst. De leerinhoud en de bijbehorende tests 
worden constant uitgebreid. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van nieuwe 
onderwerpen op het Olympus e-Learning platform. 
 
Olympus behoudt zich het recht voor gebruikers uit te sluiten van het Olympus e-
Learning platform wanneer ze: 
 

• het platform misbruiken, 
• toegang tot het platform hebben verkregen op basis van valse 

registratiegegevens, 
• niet voldoen aan de geschiktheidsvereisten, 
• het e-Learning programma gedurende meer dan 12 maanden niet gebruiken.  

 
 
 

4. Een gebruikersaccount beëindigen 
________________________________________________ 
 
Als u zich als gebruiker van het Olympus e-Learning platform heeft geregistreerd, kunt 
u indien nodig uw account zelf beëindigen. Daartoe selecteert u eenvoudig de daartoe 
bestemde menuoptie op het Olympus e-Learning platform en verstuurt u de daartoe 
voorbereide e-mail. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens verwijderd.  
 
 
 

5. Privacy 
________________________________________________ 
 
Olympus neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. De 
volgende bepalingen illustreren hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen, waarom 
we deze gegevens inzamelen en gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking 
tot uw gegevens. Deze bepalingen vormen een aanvulling en toelichting op de 
algemene privacy-bepalingen van Olympus, die u kunt raadplegen op 
http://www.olympus.nl/corporate/nl/privacy_notice.html. Wanneer de algemene 
privacy-bepalingen afwijken van onderstaande bepalingen, zijn deze laatsten van 
toepassing. 
 
Welke gegevens worden ingezameld? 
Tijdens het registratieproces dient u de bij punt 2 vermelde informatie op te geven. 
Wanneer u het e-Learning platform gebruikt, verzamelen we ook gegevens over uw 
gebruik van het platform, zoals het tijdstip en de duur van het gebruik, details over uw 
leerstatus en vooruitgang, het aantal vragen dat u heeft beantwoord, de tests waarin u 
bent geslaagd en uw testresultaten.  
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Waarvoor worden de gegevens gebruikt? 
Olympus slaat uw gegevens op om:  

• u toe te laten het e-Learning programma te gebruiken; 
• een leercontrole te kunnen uitvoeren – uw testresultaten worden opgeslagen en 

gebruikt voor statistische evaluaties; 
• vragen te beantwoorden die u ons stelt. 

 
Aan wie worden uw gegevens doorgegeven? 
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw gebruiksgegevens, kunnen in bepaalde 
omstandigheden worden doorgegeven aan bepaalde werknemers van Olympus Holding 
Europa GmbH en de Europese bedrijven van de Olympus-groep. Olympus zal zonder uw 
toestemming uw gegevens niet doorgeven aan externe derden en uw gegevens niet 
gebruiken voor doeleinden die losstaan van de werking van het e-Learning platform.  
 
Wie kan de testresultaten bekijken? 
De testresultaten kunnen in gepersonaliseerde vorm alleen worden bekeken door de 
relevante gebruiker en geselecteerde beheerders, wanneer dit nodig is voor de werking 
of het gebruik van het e-Learning programma. Alle beheerders die toegang kunnen 
hebben tot uw persoonlijke gegevens, hebben een schriftelijke belofte 
ondertekend dat zij de van toepassing zijnde verplichtingen inzake 
gegevensbeveiliging zullen naleven. Olympus kan opleidings- en testgegevens in 
anonieme vorm evalueren voor statistische doeleinden en deze evaluaties doorgeven 
aan andere bedrijven in de Olympus-groep.  
 
Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 
We bewaren uw gegevens zolang u een geregistreerde gebruiker van Olympus e-
Learning bent. Als u uw gebruikersaccount beëindigt of als Olympus uw account 
overeenkomstig punt 3 beëindigt, worden uw persoonlijke gegevens gewist. 
 
U kunt uw toelating voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens gelijk wanneer met 
toekomstig effect intrekken door de relevante menuoptie op het platform te 
selecteren. Deze intrekking betekent ook de beëindiging van uw Olympus e-Learning 
gebruikersaccount. 
 
Cookies 
Het Olympus e-Learning platform gebruikt cookies (korte gegevenselementen in een 
speciale gegevensmap op uw computer voor de uitwisseling van informatie tussen het 
e-Learning platform en uw internetbrowser). Het systeem gebruikt in dit verband 
uitsluitend “sessiecookies“, die ongeldig worden wanneer u het platform verlaat. De 
sessiecookies slaan tijdelijk een sessie-ID op, bijvoorbeeld om u als gebruiker op het 
platform te identificeren. Deze ID wordt ook gebruikt om u opnieuw te herkennen 
wanneer u opnieuw toegang neemt tot het platform, zodat u uw wachtwoord niet 
opnieuw hoeft in te voeren telkens wanneer u een subpagina tijdens een sessie opent. 
Het systeem slaat ook een bijkomende sessiecookie op om de client-ID van het e-
Learning systeem tijdelijk op te slaan. Deze client-ID wordt gebruikt om u als gebruiker 
te authenticeren voor de Olympus Europa-clients. 
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Voor meer informatie over de gegevensbescherming gaat u naar: 
http://www.olympus.nl/corporate/nl/privacy_notice.html. 
 
 

6. Auteursrechten en handelsmerken 
________________________________________________ 
 

Alle inhoud van het Olympus e-Learning platform is beschermd door wetten op het 
auteursrecht of de handelsmerken. De rechten op de namen van producten en 
diensten op deze website behoren toe aan de respectieve eigenaars. De website 
plus de gegevens, teksten, afbeeldingen, beelden, video's en audiobestanden 
mogen alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. Wanneer logo's en 
handelsmerken op deze website voorkomen, vormt dit geen toelating tot het 
gebruik ervan. De informatie op deze website mag alleen voor privédoeleinden 
worden gekopieerd, opgeslagen of afgedrukt, voor zover bevestigd is dat alle 
rechten inzake auteursrecht, prestatiebescherming en gebruik bij Olympus 
berusten. Alle andere gebruiksvormen, zoals verspreiding, bewerking, uitwisseling, 
verzending of verkoop van de inhoud of informatie op deze website, zijn verboden. 
Tenzij anders vermeld is al het materiaal op deze website beschermd door het 
auteursrecht en mag het niet voor commerciële of andere openbare doeleinden 
worden gebruikt, tenzij Olympus een voorafgaande schriftelijke toestemming voor 
het gebruik ervan heeft verleend. Dit geldt ook voor het “spiegelen“ van deze 
website op een andere server. 

 

 

7. Productinformatie op deze website 

________________________________________________ 
 

De website kan informatie omvatten over producten die in een bepaald land 
mogelijk niet beschikbaar zijn of die door een officiële toezichtsinstantie werden 
goedgekeurd en vrijgegeven voor verkoop voor diverse indicaties en met 
beperkingen die verschillend zijn van land tot land. Elk land heeft specifieke 
wetten, regels en conventies met betrekking tot het online aanbieden van 
medische of andere informatie over medische producten. Geen enkel deel van deze 
website mag worden gebruikt om een product of een indicatie van een product te 
promoten of er reclame voor te maken wanneer dit niet goedgekeurd is 
overeenkomstig de wetten en voorschriften van het land waar de lezer woont.  

 
 
 

8. Disclaimer 

________________________________________________ 
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Deze website wordt aangeboden “in zijn huidige toestand“. De inhoud wordt 
continu uitgebreid, gewijzigd en/of bijgewerkt. Hoewel Olympus alles in het werk 
stelt om de informatie op deze website nauwkeurig en up-to-date te houden, kan 
Olympus niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid en de actuele 
aard van de website-inhoud, en Olympus is bijgevolg niet aansprakelijk voor fouten 
of uitgesloten, verouderde of nutteloze informatie. Olympus kan meer bepaald niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor websites en de inhoud ervan die een 
koppeling omvatten naar deze website. Olympus is ook niet verantwoordelijk voor 
schade of virussen die worden veroorzaakt door toegang te nemen tot, gebruik te 
maken van of het downloaden van de inhoud van deze website. 

 
 
 

9. Vertrouwelijkheid 

________________________________________________ 

 

De informatie en de inhoud van deze website zijn vertrouwelijk en mogen niet 
toegankelijk worden gemaakt voor derden zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Olympus, tenzij het om informatie gaat die duidelijk bedoeld is 
om toegankelijk te worden gemaakt voor derden of die reeds toegankelijk is voor 
derden. 


