Användarvillkor för Digital Pedagogik

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR
Digital Pedagogik utvecklas och driftas av Mediapoolen Västra Götaland AB. Godkända användare är
pedagoger, elever och föräldrar i Mediapoolens medlemskommuner.
Observera att användarvillkor kan komma att uppdateras av oss från tid till annan.
2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Digital pedagogik är en resurs som erbjuder digitala lärresurser för utbildningssektorn. Innehållet utgörs av
filmer, litteratur och UR:s hela programutbud samt ett stort antal färdiga teman i samtliga skolämnen. Varje
tema ska innehålla kvalitetssäkrade lärarresurser och vara anpassade och utvalda efter kunskapsmålen i
gällande kursplaner.
3. TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING
Det ingående material får inte kopieras, reproduceras eller på annat sätt hanteras i någon form, som är i
strid mot upphovsrättslig lagstiftning.
4. RÄTTIGHETER
Mediapoolen har för medlemskommunernas räkning tecknat institutionell upphovsrätt för de ingående
tjänsterna i Digital Pedagogik. Användaren får därför inte upplåta sina inloggningsuppgifter till någon
utomstående.
5. TILLGÄNGLIGHET
Digital Pedagogik är tillgänglig via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Digital Pedagogik ansvarar inte
för bristfälligheter i användarens egna Internetanslutningar eller utrustning.
6. RÄTTELSE AV FEL
Upptäcker man att tjänsten inte fungerar, vänligen anmäl felet via e-post så rättar vi till så snart som
möjligt. Företrädesvis vardagar mellan kl. 8 -17. Digital Pedagogik kan i undantagsfall stängas under en
kortare period för underhållsarbete eller uppgradering. Vanligtvis sker detta under lågfrekvent tid.
7. ÄNDRING AV TJÄNSTERNA
Tjänsterna på Digital Pedagogik kommer löpande att vidareutvecklas. Digital Pedagogik har därför rätt att
från tid till annan utföra ändringar i tjänsterna.
8. PERSONUPPFIFTER OCH COOKIES
När du registrerar ett konto för Digital Pedagogik ombeds du att lämna vissa personuppgifter såsom namn
och e-mailadress. Dessa uppgifter är att anse som personuppgifter och genom att lämna dem samtycker du
till att Mediapoolen Västra Götaland AB behandlar uppgifterna. Mer information om hur Mediapoolen
Västra Götaland kommer att behandla dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy. På Digital
Pedagogik använder vi cookies bl.a. för att kunna förbättra användarupplevelsen och för att kunna samla in
statistik.
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INTEGRITETSPOLICY
GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER OCH/ELLER GENOM ATT LÄMNA DINA UPPGIFTER TILL OSS
SAMTYCKER DU TILL SÅDAN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I DENNA
INTEGRITETSPOLICY.

VILKA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER OMFATTAS?
Denna integritetspolicy omfattar de webbplatser som ägs och/eller kontrolleras av Mediapoolen Västra
Götaland AB (bl.a. Digital Pedagogik).
VILKA UPPGIFTER OMFATTAS AV DENNA POLICY?
Den information vi samlar in om dig när du t.ex. använder våra webbtjänster eller registrerar konto faller
under två olika kategorier:
1) Personlig information
Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är
namn och e-postadress. Den här typen av information kan samlas in exempelvis när du registrerar ett
konto, gör inköp, deltar på inspirationsdagar eller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev, och;
2) Icke-personlig information
Uppgifter som inte kan kopplas till dig som person men som Mediapoolen Västra Götaland AB behöver för
att t.ex. analysera sökbeteende, för att förbättra din användarupplevelse, för statistikändamål och för att
kunna visa dig anpassat innehåll. Dessa icke-personliga uppgifter samlas in via t.ex. cookies.
HUR BEHANDLAR MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB UPPGIFTERNA?
Uppgifterna - såväl personlig som icke-personlig information - som Mediapoolen Västra Götaland AB
samlar in enligt ovan kan komma att användas för administration, information och marknadsföring av
Mediapoolen Västra Götaland AB:s egna produkter och tjänster.
Den icke-personliga information vi samlar in, till exempel genom användningen av cookies, används för att
inhämta information om hur våra besökare använder våra tjänster vilket i sin tur hjälper oss att beräkna
och rapportera användarantal och trafik, samla statistik fört att utveckla och förbättra våra tjänster. Vi
använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan information
kan inkludera uppgifter om operativsystem, webbläsare, tidpunkt för senaste besök och vilket innehåll på
våra webbtjänster besökaren konsumerat.
KAN UPPGIFTERNA ÖVERFÖRAS TILL TREDJE PART ELLER ANNAT LAND?
Nej, Mediapoolen Västra Götaland AB överför inga uppgifter till tredje part.
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