Lisensavtale
Bakgrunn og forutsetninger
Våre observasjon -og kartleggingsverktøy består av digitale skjema der områder som er av betydning
for språkutvikling og sosiale ferdigheter tenkes observert og kartlagt. Skjemaene gir et visuelt bilde
av barns språk- og samspillsferdighet, oppgavene er aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva en
kan forvente ut fra barnets alder.
Meningen med observasjonene er å følge hvert enkelt barn i dets utvikling, og benytte
observasjonene til å drøfte videre tilrettelegging av pedagogiske tiltak i forhold til Rammeplan for
barnehagen. Dette vil være med på å kvalitetssikre observasjonene og den pedagogiske
planleggingen.
Ved å lese fagbøkene, delta på kurs og gjøre egne erfaringer med observasjoner, kan
barnehagepersonale øke sin faglige kompetanse.
___________________________________________________________________

Salg håndteres av Info Vest Forlag AS ( orgnr. 992 603 747 )
Årslisensen («lisensen») omtales sammen med generelle vilkår kollektivt som «avtalen».
Avtaleperiode
Avtalen trer i kraft fra fakturadatoen. Avtaleperioden løper fra fakturadato og i ett (1) kalenderår.
Avtalen forlenges automatisk med mindre den blir sagt opp av bestilleren eller Info Vest Forlag. For å
si opp avtalen må bestilleren sende en skriftlig oppsigelse på e-post til Info Vest Forlag senest tre (2)
måneder før avtaleperiodens utløp.
Lisens
Avtalen gir bestilleren rett til å gi den digitale versjonen til et ubegrenset antall brukere som er
innskrevet i virksomheten («brukerne») i avtaleperioden. Lisensen gjelder for én fysisk adresse.
Lisensen gjelder kun for én virksomhet, ikke flere enheter eller barnehager.
Bestilleren er ansvarlig for foresattes samtykke til bruk og at databehandleravtale er inngått mellom
kommunen og Info Vest Forlag AS.
Lisensrettigheter
Info Vest Forlag gir i avtaleperioden bestilleren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke
programmet under de vilkår som angis i denne avtalen.
Bestilleren og/eller brukerne har ikke rett til å videreføre, leie ut, låne ut, modifisere, kopiere eller de
kompilere programmet eller deler av det utover det som er uttrykkelig tillatt i henhold til avtalen
eller gjeldende norsk lov.
Info Vest Forlag innehar og beholder uten innskrenking samtlige immaterielle rettigheter, herunder,
men ikke begrenset til, opphavsrett og patentrettigheter til programmet og alt relatert materiell.
Krav til utstyr
Bestilleren har ansvar for å anmode brukerne om for egen regning å fremskaffe det datautstyret og
den internettilgangen som er nødvendig for å kunne bruke programmet.

Kostnader
Betaling av lisensen for programmet skal skje til Info Vest Forlag i henhold til faktura med
betalingsfrist tretti (30) dager. Dersom betaling ikke foreligger innen foreskrevet tid, har Info Vest
Forlag rett til umiddelbart å si opp avtalen. Hel eller delvis tilbakebetaling av betalt lisensavgift
forekommer ikke, uavhengig av om programmet brukes eller ei.
Bruk, instrukser og deltakelse
Info Vest Forlag har rett til med umiddelbar virkning å avbryte bestillerens tilgang til programmet
dersom bruken skjer på en måte som er i strid med gjeldende rett i henhold til denne avtalen og i
henhold til Info Vest Forlags anbefalte metoder.
Ansvar for behandling av personopplysninger
GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EUs nye personvernforordning.
Hovedformålet er å styrke personvernet for alle borgere i EU/EØS-området. I hovedsak dreier det seg
om innstramminger knyttet til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger. Litt forenklet
kan man si at reglene gjelder for alle virksomheter som behandler personopplysninger i EU/EØSområdet, eller som tilbyr varer eller tjenester til EU/EØS-borgere.
Vi respekterer personvernet ditt og din rett til å kontrollere dine personlige opplysninger. Våre
prinsipielle retningslinjer er enkle. Vi vil være tydelige angående hvilke data vi samler inn og hvorfor.
Dataene dine er godt beskyttet av oss. Vi selger ikke, og kommer ikke til å selge dataene dine til
tredjeparter.
Vi samler inn: navn, telefonnummer (valgfritt), e-postadresse, leverings-/fraktadresse og
betalingsinformasjon.
Hvorfor: Vi bruker denne informasjonen til å fullføre transaksjonen din, følge opp kjøpet, hjelpe deg
med å håndtere support og andre problemer knyttet til kjøpet av produktene. Å behandle
personopplysningene dine for dette formålet er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har med
deg.
Denne lisensen er gyldig kun under forutsetning av at bestilleren er ansvarlig for at nødvendige
tillatelser for å behandle personopplysninger foreligger i samsvar med gjeldende
personvernlovgivning. Disse personopplysningene består av uidentifiserte data tilhørende den
enkelte brukeren samt kontaktinformasjon tilhørende pedagoger og bestilleren som er en del av
bestillingen og registreringen.
Ansvar
Våre digitale verktøy er resultatet av flere års bruk og noen har gitt gode resultater i vitenskapelige
og kliniske studier. Info Vest Forlag gir ingen garanti eller lovnad hva angår oppnåelse av et bestemt
resultat gjennom bruken av programmet, eller egnethet for bestemte formål. Info Vest Forlag tillater
ingen andre å gi videre garantier eller lovnader hva angår programmet, enn dem som Info Vest
Forlag gir.
Info Vest Forlag er ikke ansvarlig for feil som kan forekomme i datautstyr eller annen eiendom ved
bruk av programmet.
Info Vest Forlag er ikke ansvarlig for personskader, verken direkte eller indirekte, som forårsakes av
at programmet brukes i strid med eller utover Info Vest Forlag anvisninger og/eller advarsler, eller på
annen måte i strid med avtalen.
Utover Info Vest Forlag sitt ansvar for avtalt teknisk funksjonalitet skal bestilleren ha fullstendig og
eksklusivt ansvar for alle aktiviteter knyttet til programmet og fullt ansvar overfor brukeren.
Dersom Info Vest Forlag likevel skulle måtte gi erstatning til tredjepart som følge av bruk av
programmet, salg eller utleie, skal bestilleren ved forespørsel kompensere Info Vest Forlag med
beløp tilsvarende det utdelte.

Bruksvilkår
Bestilleren forplikter seg til å informere brukeren om, og sørge for at brukeren overholder, samtlige
vilkår som er angitt i denne avtalen og er samtidig ansvarlig for at den kommune/bydel som er
ansvarlig for barna som blir observert har signert databehandleravtalen med Info Vest Forlag AS.
Dine rettigheter
Vi ønsker at du skal ha kontroll over hvordan vi bruker personopplysningene dine. Med forbehold for
lokalt gjeldende lovgivning, kan du gjøre dette på følgende måter:
Du kan be oss om en kopi av personopplysningene dine som vi besitter;
du kan informere oss om eventuelle endringer i personopplysningene dine, eller be oss korrigere
noen av personopplysningene vi har om deg; i visse situasjoner kan du be oss om å slette, blokkere
eller begrense personopplysningene vi har om deg, eller fremsette innsigelser mot bestemte måter vi
bruker personopplysningene dine på; og i visse situasjoner kan du også be oss om å sende
personopplysningene du har gitt oss, til en tredjepart.
Når vi bruker personopplysningene dine med ditt forutgående samtykke, kan du til enhver tid trekke
tilbake samtykket ditt. I tillegg, når vi behandler personopplysningene dine basert på vår legitime
interesse eller i allmennhetens interesse, har du til enhver tid rett til å motsette deg slik bruk av
personopplysningene dine.
Utvikling av løsningene er gjort i tråd med retningslinjene Datatilsynet
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/programvareutvikling-med-innebygdpersonvern/

Tvungen overlevering av opplysninger
Hvis det er juridisk påkrevd og strengt nødvendig for ytelsen av tjenestene eller for å beskytte våre
rettigheter, eller rettighetene til våre tilknyttede selskaper eller brukere, oppgir vi
personopplysningene dine til rettshåndhevelsesorganer, politimyndigheter, våre tilknyttede
selskaper eller i juridiske prosesser.
Salg eller fusjon
Vi kan dele personopplysningene dine ved en eventuell fusjon, et eventuelt oppkjøp eller ved et salg
av hele eller deler av selskapet. I så fall vil vi selvsagt varsle deg via e-post og/eller med en tydelig
kunngjøring på nettstedet vårt og også informere deg om rettighetene dine.
Sikkerhet
Vi er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger. Selv om vi gjør det som er rimelig for å
beskytte personopplysningene vi samler inn, er ingen sikkerhetssystemer ugjennomtrengelige. Vi
benytter en rekke tekniske og organisatoriske tiltak og bransjestandarder for å beskytte
personopplysningene dine, og for å forebygge at informasjon om deg utsettes for tyveri, misbruk og
uautorisert tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse. Vi lagrer for eksempel de personlige
opplysningene du oppgir, på datasystemer som har begrenset tilgang og er plassert i kontrollerte
fasiliteter. Dessuten passer vi også på at våre tredjepartsdatasenterleverandører har tilstrekkelige
sikkerhetstiltak på plass. I tillegg beskyttes dataene dine med kryptering, for eksempel Transport
Layer Security (TLS), ved overføring via Internett. Passordet ditt er lagret ved hjelp av enveis hash,
noe som betyr at det ikke kan gjenopprettes (eller avsløres) av noen.

Overdragelse
Info Vest Forlag har rett til uten bestillerens foregående samtykke å overdra avtalen.
Lovanvendelse og domstol
Tvister knyttet til avtalen skal avgjøres av norsk domstol og i henhold til norsk lov (dog med unntak
av norske bestemmelser om lovanvendelse). Dersom en bestemmelse i avtalen blir kjent ulovlig av
en domstol, skal øvrige deler av avtalen fremdeles være gyldige.
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