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Om www.edenskola.se

Denna text/information bör betraktas som en upplysning till hur www.edenskola.se
behandlar eventuella personuppgifter och delvis behörig information via
www.edenskola.se.

Insamling av personlig information:
På www.edenskola.se kan/får du om du har av skolan delgivits behörighet logga in med
användarnamn och lösenord på vissa nätsidor som kräver verifiering av din behörighet.

Via dessa s.k inloggningsuppgifter samlar www.edenskola.se inte in uppgifter om
besökare/användare eller ditt besök på något sätt. Vi använder inte heller cookies eller
andra webbidentifierare. Vi vidarebefordrar heller inte några som helst inloggnings-
uppgifter till tredje part.

När www.edenskola.se skickar ut information via utskick, nyhetsbrev eller annan
information via e-post kan detta betraktas som riktad information där du som mottagare
alltid har rätt att avsäga dig detta. Kontakta Eden skola och påtala detta för ansvarig
personal: info@edenskola.se. Tfn: 0413-238 08.

För att vi ska kunna tillhandahålla en konsekvent och regelbunden personligt anpassad
kommunikation med föräldrar och behöriga via www.edenskola.se kan information som
skickas ut av oss i framtiden utökas med annan information från företag och personer.
Alla ändringar meddelas i förväg så att du kan ta ställning för eller emot en fortsatt
tillgänglighet av riktad information via www.edenskola.se. 

Den eventuella personliga information som finns som underlag till denna login-tjänst
hanteras av Eden skola och faller under tystnadsplikten. Hänsyn har även tagits till PUL,
Personuppgiftslagen.

Vid användande av inloggningsuppgifter via www.edenskola.se måste du säkerställa att
lösenord och användarnamn hanteras så att ingen obehörig får tillgång till dessa uppgifter.
Du får heller inte delge uppgifter till någon annan (obehörig) person. Du bör ALLTID
logga ut innan du lämnar www.edenskola.se så att ingen annan användare kan komma åt
din information.

Denna sekretesspolicy uppdateras när tjänsten utökas eller på något annat sätt ändras.
Som behörig nyttjare av www.edenskola.se tjänster meddelas du ALLTID i förväg innan
förändringar sker.
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