GENERELLE OPLYSNINGER OM COOL PROJEKTETS
REGLER FOR DATABESKYTTELSE
EUs databeskyttelsesregulativ (GDPR - (The General Data Protection Regulation) 2016/679,
som trådte i kraft den 25. maj 2018 (hvor det erstattede databeskyttelsesreglerne fra 2018) har
betydning for COOL projektet og det Clilstore service. I henhold til denne forordning har
COOL en forpligtelse til at beskytte alle data, som lagres af projektet of dets service.
GDPR adskiller sig fra tidligere databeskyttelseslovgivning, fordi den giver enkeltpersoner
større rettigheder over egne data. Da vi tilbyder et online redigerings- og indlæringsværktøj,
er det legitimt, at vi har information med henblik på kontakt af hensyn til copyrightproblemer
og uddannelsesmæssige aktiviteter. Disse data består generelt af dit navn og din emailadresse. Studerende / elever har mulighed for vælge at registrere sig med brugernavn og
e-mail, da kun registrerede brugere har adgang til at opbygge en portfolio. Det er
underforstået, at en person, der registrerer sig online, giver samtykke til, at vi har de givne
registrerede oplysninger. Alle personlige oplysninger, som forfattere / elever giver os,
behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
Kontrol af data
COOL-projektkoordinatoren ved UPV (Universitat Politècnica de València) er dataansvarlig
for konsortiet.
Lederne, som kontrollerer data er projektets koordinator ved UPV og den ansvarlige for
CLILStore servicen ved SMO (Sabhal Mòr Ostaig).
Følgende punkter skitserer, hvordan vi søger at overholde denne lovgivning i forhold til de
data, vi har:
-

COOL har oprettet en dataoversigt over alle de personlige data, som vi opbevarer.
Oplysningerne gemmes sikkert og fortroligt hos UPV.
Alle brugerdata hostes på UPVs 123 Regs sikrede websted, som er kodeordskrypteret.
Data kan kun tilgås af UPV projektkoordinatoren og (SMO) webmaster.
Korrespondance
vedrørende
COOL-administration
findes
på
den
adgangskodebeskyttede CLILStore-computer i hovedkvarteret hos SMO. E-mail-konti
er også krypteret med adgangskode, og arkivskabet til opbevaring af backups er låst til
enhver tid, når det ikke er i brug.

Oplysninger om forfattere og elever/studerende på vores hjemmeside bruges kun med
samtykke fra de berørte personer.
Anvendelse af personlige informationer
Personlige oplysninger vil kun blive brugt til COOL-projektets normale drift og af ingen
andre uden forudgående samtykke. Disse oplysninger vil blive brugt til følgende formål:
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•
•
•

For at give dig mulighed for at registrere dig og derved få adgang som forfatter i
CLILStore.
For at gøre det muligt for COOL at kontakte dig via e-mail om copyrightrelaterede
spørgsmål.
For at give dig mulighed for fuldt ud at kunne bruge funktionerne i CLILStore.

Tredjepartsinformationer
Ingen oplysninger vil blive delt med nogen anden instans, medmindre på anmodning af den
pågældende bruger.
I alle tilfælde bevares kun den mindst nødvendige mængde data.
Oplysningerne, som COOL besidder, vil være korrekte.
Oplysningerne holdes ajourførte, og forældede oplysninger slettes.
Oplysninger om tidligere brugere gemmes ikke.

Brugers informationsrettigheder
Alle brugere har ret til:
•
•
•
•

At blive informeret om indsamling, lagring og brug af deres data.
At anmode om adgang til deres personlige data fra en dataansvarlig og modtage deres
svar inden for en måned.
At anmode om, at unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger rettes og modtage
deres svar inden for en måned.
At anmode om fjernelse af deres personlige data inden for en måned.

Besked om brud på datasikkerheden
I tilfælde af et databrud, vil COOL underrette dig uden unødig forsinkelse, efter vi er blevet
gjort opmærksom på databruddet og har fundet ud af, hvilke personoplysninger der er
påvirket.
COOL-projektkoordinatoren på UPV identificerer og løbende nye privatlivs - og
sikkerhedsrisici og opdaterer denne policyerklæring i overensstemmelse hermed.
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