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Introduktion
Når du tilmelder dig og anvender Musicality, gemmer vi dine profilinformationer sammen med
data, der er essentielle for at kunne håndtere dit læringsforløb. Som lærer eller
skoleadministrator gemmer vi derudover information om dine relationer til skole, tilknyttede
kolleger og elever. Hvis du ikke ønsker at disse informationer indsamles, skal du slette din
profil. Cookies anvendes kun i begrænset omfang som beskrevet nedenfor. Ved anonymt
besøg indsamles og gemmes der ingen personinformationer. Googles reklameservice sætter
dog en

Cookies
Websitet anvender cookies i begrænset omfang. En cookie er en tekstfil, som gemmes på din
computer, mobil el. tilsvarende med det formål at huske informationer i forbindelse med
genbesøg. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er altid muligt at
slette eller blokere for cookies. Du kan se mere herom i vejledningen på
http://minecookies.org/cookiehandtering.
Musicalitys cookies samler ikke på personoplysninger. Vi bruger cookies for at forbedre din
oplevelse, samle anonym statistik og huske dine indstillinger. Som standard er der ingen
cookies, og du vælger selv, hvilke du tillader.
Vi skelner mellem funktionelle, statistiske og nødvendige cookies. De funktionelle husker, om
du skal se cookiebanner næste gang, du ankommer til sitet, samt anvendes i forbindelse med
automatisk login, hvis du beder om det, når du logger ind. De statistiske cookies anvendes i
forbindelse med analytics.google.com, hvor vi følger vores trafik anonymt. Dvs. generelle
informationer om antal brugere, og hvilke sider de anvender. Ingen personinformation
registreres. De nødvendige cookies anvendes kun, hvis brugeren er en reklamefinansieret
skolebruger.

Cookies og skolebrugere
Skolebrugere kan opnå adgang på to måder: ved at skolen køber licenser eller ved at brugerne
får vist reklamer. Hvis skolen har købt licenser, vil der ikke blive vist reklamer, og der vil som
standard ikke blive sat nogen cookies..
Hvis skolen ikke har købt licenser, vil skolens tilknyttede brugere have en reklamefinansieret
adgang til Musicality. Vi bruger Google AdSense til at vise reklamer, og AdSense sætter en
række cookies i brugerens browser. Nogle få af disse sættes af Google selv (AID, NID, TAID,
__Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID og __Secure-3PSIDCC). Disse cookies sørger for at vise
reklamer, der er målrettet brugeren, og derfor bruger Google dem også til at spore brugeren
på tværs af websites.
Andre cookies sættes af servicen doubleClick.net, som også er en Google Service. Desuden
sættes en række cookies af tredjepart via Googles AdSense. Disse har Musicality ingen
indflydelse på, men de er nødvendige for at bruge Google AdSense. Deres formål er primært at
give annoncørerne mulighed for at analysere, hvordan deres annoncer virker, og hvor de bliver
vist.
For at have reklamefinansieret adgang, skal brugeren derfor acceptere, at Google og deres
partnere anvender cookies til at vise annoncer på baggrund af brugerens besøg på Musicality
og/eller andre websites på internettet.
Brugeren kan dog fravælge den personliggjorte annoncering ved at gå til Annonceindstillinger
på https://www.google.dk/settings/ads.

Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det
sker i forbindelse med din oprettelse og brug af sitet som medlem. Vi behandler følgende
oplysninger:
•

Fulde navn

•

E-mailadresse

•

Password i krypteret form

•

Din rolle på sitet og eventuelle tilknytning til en skole

•

Data til håndtering af din progression i læringsforløbet. Som studerende på en skole
deles denne information med din lærer

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt
eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes
kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og til at håndtere dit læringsforløb,
progression og resultater.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares udelukkende i det tidsrum, du er medlem og slettes samtidig med
sletning af din profil.

Videregivelse af oplysninger
Musicality videregiver ingen informationer til tredjepart i nogen form.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Fordi Musicality
udelukkende gemmer informationer essentielle for håndtering af den service, vi leverer, skal du
slette din profil, hvis du ikke længere ønsker, Musicality behandler data om dig.
Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Henvendelse
herom kan ske til info@musicality.academy.
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du tage kontakt til
Datatilsynet – https://www.datatilsynet.dk
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