Privatlivspolitik for GuruBlocks
Kære elev, få også din lærer eller forældre til at læse det her
For elever
Vi prøver at passe godt på dig. Men har brug for at du også passer godt på når du lægger
noget på Internettet.
•

Du skal have din lærer eller forældre til at læse denne privatlivspolitik og sige ja til, at
du bruger GuruBlocks.com

•

Pas på ikke at skrive noget som alle andre ikke må vide

•

Pas på ikke at skrive dit fulde navn eller noget, så alle andre kan regne ud hvem du er –
medmindre din lærer eller forældre har set det og siger det er i orden.

•

Hvis du lægger billeder op med dig selv eller andre, så få spørg din lærer eller en
voksen om lov igen.

•

Både du og vi kan slette indhold – men ligger det først på Internettet er det ikke sikkert
det kan fjernes helt.

Hvilken slags oplysninger gemmer vi?
Pluralis behandler almindelige persondata. Vi søger hele tiden at begrænse mængden af
persondata til det højest nødvendige.
Med persondataforordningen betragtes anonym data knyttet til et anonymt sporings-ID i en
cookie eller en IP-adresse som persondata. Det kan man kalde indirekte persondata og det
udgør langt størstedelen af den behandlede data.
Vi behandler aldrig bevidst personfølsomt data.

Formål
•

Udvikling, drift og videreudvikling af GuruBlocks

•

Salg og markedsføring af GuruBlocks

Vi behandler persondata med samtykke, under interesseafvejning eller som en del af en
kontrakt.
Vi bruger ikke personoplysninger om børn til salg og markedsføring. Vi forholder os dog
ret til at henvise til udvalgte bøger i denne henseende, hvis de i forvejen er publicerede til alle
på Internettet.
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Hvem gemmer vi oplysninger om?
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
•

Generelle brugere

•

Elever

•

Lærere (og evt. andre ansatte på en skole)

Hvem modtager data?
Kategorier af modtagere som oplysninger kan blive videregivet til
•

Tredjepartsservices/cloud-tjenester

•

Hosting-udbydere

Modtagere i tredjelande og internationale organisationer
Ifølge persondataforordningen er modtagere alle der behandler data – fx hoster vores
persondata. Følgende modtager data og potentielt persondata i tredjelande (dvs. uden for
EU):
•

•

Under EU-US Privacy Shield Act
o

Microsoft (Email)

o

Google (Statistik)

o

Facebook (Kommunikation og statistik)

o

MailChimp (Nyhedsbrev)

Andre
o

Vimeo – se https://vimeo.com/privacy

Hvornår slettes data?
Oplysninger om brugeradfærd slettes så vidt muligt senest 26 mdr. efter sidste registrerede
aktivitet.
Hvis en bruger har registreret sig som bruger på GuruBlocks.com gemmes hertil knyttet
persondata indtil brugeren anmoder om at få slettet sin konto på sitet.
Hvis en registreret bruger (inkl. lærere og elever) har gemt egenproduceret indhold via sin
brugerkonto, gemmes dette indtil brugeren vælger at slette indholdet eller anmoder om at få
lukket sin konto på sitet.
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Både brugere og brugerskabt indhold med tilknytning til en skole vil blive slettet, når en skole
anmoder herom.

Dine rettigheder
Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har, som kan
henføres til dig. Hvis du mener, at oplysningerne er urigtige eller vildledende, har du desuden
ret til at kræve dem ændret, slettet eller blokeret. Du kan også kræve, at oplysningerne ikke
må indgå i vores databehandling. Hvis du har givet samtykke, kan du tilbagekalde dette. Hvis
du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet (jf.
persondatalovens $58, stk. 1).

Cookies
Vi anvender cookies for at
•

Du kan logge ind

•

Vi kan se en statistik over hvordan I bruger GuruBlocks

•

For at huske dine sprogvalg og accept af cookies

•

For at kunne udbrede GuruBlocks og se effekten af vores tiltag

•

For at sikre en stabil drift af GuruBlocks

Du kan slette cookies i din browser, og du kan indstille browseren til ikke at sætte cookies. I så
fald vil du dog få problemer med at logge ind og lave bøger.
Du kan læse flere detaljer om vores cookie politik:
https://www.iubenda.com/privacy-policy/8288990/cookie-policy (på engelsk)

Dataansvarlig og kontakt
Pluralis ApS
Nannasgade 28
2200 København N
CVR 26661382

Kontakt: info @ gurublocks .com
(fjern mellemrummene i emailadressen)
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