ANVÄNDARVILLKOR Uppdaterade 2018-05-17
1. Om LegiLexi stiftelse och verktyget/webbsidan www.jagharläst.se
LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn i Sverige ska lära
sig läsa ordentligt innan de lämnar den svenska grundskolans lågstadium. LegiLexis
verksamhet fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande för främst
lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i Sverige. I första hand utvecklar
LegiLexi digitala produkter och tjänster samt fortbildande material för såväl lärare som
elever.
Eftersom vi älskar läsning vill vi uppmuntra alla lovlediga elever att läsa ofta och
mycket under skolloven och fritiden. Vi vill på ett roligt, enkelt och inkluderande sätt
motivera barn att läsa utanför skolan. Anledningarna till att läsa på fritiden är många:




Läsning är det bästa sättet att bli bättre på att läsa (om man kan avkoda)
Läsning skapar ett större ordförråd
Det är i lustläsningen som ett intresse för läsning formas

Verktyget och webbsidan www.jagharläst.se har en utmaning för varje lov, med
varierande teman och färdighetsträning. Genom kluriga uppdrag och texter vill vi locka
elever att använda sin läsning under fritid och lov.
2. LegiLexis behandling av personuppgifter på www.jagharläst.se
För att kunna använda www.jagharläst.se krävs att eleven anger antingen sitt förnamn
eller smeknamn samt skriver sin lärares e-postadress.
LegiLexi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och EU:s
dataskyddsförordning. De personuppgifter som LegiLexi samlar in i samband med
användandet av www.jagharläst.se kommer att behandlas på sätt som beskrivs
nedan. Behandlingen av personuppgifter kommer främst att göras i syfte att kunna
administrera tjänsten samt stävja missbruk av tjänsten.
LegiLexi kommer att behålla personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att
administrera tjänsten, t.ex. för att kunna kontakta klassläraren med resultatet av
tävlingen och informera läraren om LegiLexis tjänster, dock längst i fem (5) år. Läraren
kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrev och annan kommunikation genom
länk i sådana nyhetsbrev eller genom att kontakta LegiLexi på admin@legilexi.org.
Personuppgifter kan komma att överföras till LegiLexis samarbetspartners och lagras
på servrar både inom och utanför EU/EES. Genom att godkänna dessa
användarvillkor samtycker du till vår personuppgiftsbehandling.

LegiLexi använder personuppgifterna till följande:
1. Envägskommunikation mellan elev och lärare där det genereras ett mail med
elevens redovisade uppgift inklusive eventuella bifogade bilder/bilagor som
skickas till angiven epostadress. Elevens namn/smeknamn framgår i mailet.
2. Presentation av elevrecensioner via LegiLexis marknadsföringskanaler
inklusive sociala medier. Här presenteras bild, betyg, citat från text samt elevs
namn/smeknamn. Bilder där eleverna själva exponeras publiceras ej.
3. Sammanställning av elevernas redovisade läsuppgifter till registrerad lärar epostadress efter avslutat lov. Elevens namn/smeknamn framgår i
sammanställningen.
Statistik (dvs anonymiserade uppgifter som ej längre utgör personuppgifter) som
genereras via användning av verktyget används för vidareutveckling av verktyget och
andra tjänster, marknadsföring, rapportering och som underlag för exempelvis
läsforskning. Kommunikation om deltagande skolor och klasser kan komma att
användas i pressreleaser och annat externt kommunikations- och
marknadsföringsmaterial. Enskilda elever kommer inte att exponeras.
3. Instruktioner för vårdnadshavare inför användning av www.jagharläst.se
Barn under 13 år ska fylla i formuläret på www.jagharläst.se tillsammans med sin
vårdnadshavare. De personuppgifter som samlas in i samband med att webformuläret
fylls i skickas automatiskt både till LegiLexi och till klasslärarens e-postadresser.
Tjänsten får enbart användas för att skicka in redovisningar av läsuppgifter i enlighet
med dessa användarvillkor och de instruktioner som getts av läraren. När man
använder webformuläret får man ange smeknamn istället för sitt riktiga namn, men
man får inte uppge sig för att vara någon annan. Man får inte heller använda
formuläret för att skicka meddelanden med olämpligt innehåll. Missbruk av
www.jagharläst.se kan leda till att LegiLexi tar kontakt med vårdnadshavare och/eller
klasslärare och till dessa delar med sig av de personuppgifter som LegiLexi samlat in.
Jagharläst.se och LegiLexi har inget ansvar för eller kontroll över riktigheten av de epostadresser som används av eleverna via www.jagharläst.se. Om du vill komma i
kontakt med oss för att avregistrera eller uppdatera dina personuppgifter eller har
frågor om eller vill invända mot LegiLexis behandling av personuppgifter, vänligen
kontakta LegiLexi, t.ex. via admin@legilexi.org Fler kontaktuppgifter finns på
www.legilexi.org. Du kan även kontakta tillsynsmyndigheten för eventuella klagomål.
www.jagharläst.se och Legilexi har inget ansvar för konsekvenserna av att redovisade
uppgifter försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent skickade till LegiLexi.
LegiLexi tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som
kan påverka användandet av tjänsten.

