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Voordat je aan de slag gaat met de KB Brandportal is het goed om in het kader 
van je eigen privacy een paar dingen te weten. 

De KB Brandportal is een SaaS-dienst met als doel de KB huisstijl op een 
overzichtelijke manier aan te bieden. De omgeving dient tevens om 
mediabestanden (zoals o.a. afbeeldingen, audio en video), die in combinatie met 
deze huisstijl gebruikt kunnen worden, toegankelijk te maken door middel van 
een mediabank.  

 

Persoonsgegevens voor authenticatie (inloggen) 

In de KB Brandportal zijn er twee typen gebruikers: 

1. De KB-medewerker. Deze gebruiker logt in met SingleSignOn (SSO). 
Deze inlog verloopt op dezelfde wijze als voor het KB-intranet Plein. 
Tijdens het eerste inlogmoment wordt een account binnen de KB 
Brandportal gecreëerd. 

2. De medewerker van een externe samenwerkingspartner. Voor deze 
gebruiker maakt  Functioneel Beheer (KB) een account aan in de KB 
Brandportal. De gebruiker logt in met een eigen account (gebruikersnaam 
en wachtwoord). 

Ten behoeve van deze authenticatie (inloggen) worden er een aantal 
persoonsgegevens in je KB Brandportal-profiel opgeslagen. Dit betreft je 
voornaam, je achternaam en je e-mailadres. Voor externe gebruikers, die niet 
inloggen met SSO, wordt daarnaast ook een wachtwoord opgeslagen.  

We raden je aan om de overige velden in het profiel (incl. avatar) niet in te vullen. 
Deze velden hebben geen functie voor de modules die de KB op dit moment 
afneemt bij deze leverancier. 

 

Rechten  

Er zijn drie rechtengroepen binnen de KB Brandportal:  

1. Adminaccounts: dat zijn de accounts van de Functioneel Beheerders van 
de KB Brandportal. Zij hebben uitgebreide rechten binnen de portal. Zij 
hebben, naast de hieronder genoemde edit-rechten, ook rechten om 
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nieuwe onderdelen in de portal aan te maken en rechten om accounts 
aan te maken, te wijzigen of te verwijderen. 

2. Accounts met edit-rechten: voor een selecte groep gebruikers die 
informatie/beelden kunnen bekijken en downloaden (standaardrechten) 
en daarnaast pagina’s kunnen bewerken/beelden kunnen uploaden. 

3. Accounts met de standaardrechten: voor de groep reguliere gebruikers 
die informatie/beelden kunnen bekijken en downloaden. 

Elk nieuw account krijgt de standaardrechten. Als er meer rechten nodig zijn kan 
de Functioneel Beheerder additionele rechten toekennen. Je kan hiervoor 
contact opnemen met Functioneel Beheer via communicatie@kb.nl.  

 

Einde dienstverband 

Als je uit dienst gaat bij de KB, wordt ook je toegang tot de KB Brandportal 
beëindigd. De accounts  van externe samenwerkingspartners worden periodiek 
geëvalueerd en, indien het account niet meer nodig is, verwijderd. 

 

Verwijderen van ongebruikte accounts 

Functioneel Beheer verwijdert accounts die langer dan zes maanden niet zijn 
gebruikt. Mocht je weer toegang willen, dan kan je als KB-medewerker 
eenvoudig opnieuw inloggen via SSO. 

Mocht je eerder jouw gegevens willen verwijderen uit de KB Brandportal of 
inzage willen krijgen in jouw gegevens, dan kan je hier via Topdesk (in geval van 
een KB-medewerker) of via een e-mail (communicatie@kb.nl) naar Functioneel 
Beheer (in geval van een externe samenwerkingspartner) een verzoek indienen. 
Functioneel Beheer neemt vervolgens zowel contact op met de gebruiker die het 
verzoek heeft ingediend als ook  met de leverancier. 

 

Analytics 

Voor de KB Brandportal worden analytics-cookies gebruikt. Deze hebben we 
privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Deze zijn niet terug te herleiden naar een persoon. 

 

 

Heb je vragen? Mail naar communicatie@kb.nl. 

 

mailto:communicatie@kb.nl
https://kbdh.topdesk.net/tas/public/ssp/
mailto:communicatie@kb.nl

	Persoonsgegevens voor authenticatie (inloggen)

