
Hovedaftale mellem

Webtjenesten Didaktiko ApS. (CVR: 40291040)

og

lnstitution: _____________________________

CVR. nr.: ______________________________

(herefter "Institutionen")

For perioden (Skoleåret 2022-2023) eller

Fra dato: ___________________________    Til dato: ______________________________

Aftalen indeholder:

Fuld adgang til platformen portal.didaktko.dk for institutionens elever (studerende) og

lærere (pædagogisk personale).

Aftalebeskrivelse:

Didaktiko.dk leverer en digital portal til danske uddannelsesinstitutioner.

Formålet med Didaktiko er at levere en digital portal der giver lærerne mulighed for, at lave

digitale forløb til eleverne. Eleverne har dermed ikke mulighed for at logge ind på selve

portalen.

Portalen og alt indholdet herpå er samlet ét sted, bag et UNI-login. Dette betyder, at det er

både nemt og sikkert at arbejde med portalen, og det er nemt og sikkert for eleverne at

gennemføre de forløb der er skabt af lærerne.

I aftalen er inkluderet forskellige digitale læremidler som hver har deres

anvendelsespotentialer og digitale udtryk. Det er dog nemt for eleverne at tilgå de forløb

som lærerne laver, hvilket gøres via loginsiden www.dida.dk.

Det er muligt for lærere at dele deres forløb med andre lærere fra samme institution via

portalens “Teams” funktion.

Nye apps og features i quiz-serien som udkommer i aftaleperioden indgår automatisk i

aftalen.
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Betingelser:

Kunden og brugerne har adgang til gratis support på systemerne døgnet rundt.

Didaktiko lever op til EU's databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018, heriblandt håndtering

af underleverandører.

Betalingsbetingelser for årlig abonnementspris er 30 dage netto efter underskrift.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan den ikke-misligholdende part opsige aftalen efter

dansk rets almindelige regler.

Oprettede forløb slettes automatisk ved 2 års bruger-inaktivitet (ingen brug/redigering)

Profildata på Didaktiko portalen  inkl. opbevarede materialer slettes automatisk ved 2 års

bruger-inaktivitet (ikke logget ind i 2 år).

Profildata (inkl. forløb/medier) slettes automatisk, når profilen ikke har tilhørt en

abonnerende institution i ét år.

Billede, video mm som indeholder personfølsomme oplysninger må ikke behandles på

Didaktiko portalen.

Det er institutionens ansvar at følge kommunens og datatilsynets retningslinjer for

håndtering af billeder og video.

Lovgivningen om ophavsret skal overholdes, når der uploades eller produceres indhold på

Didaktiko.

Didaktiko påtager sig intet ejerskab eller ansvar for brugergenereret/uploadet materiale.

Didaktiko hoster kun filer og forløb der er skabt af brugerne, det er institutionen som i sidste

ende har ansvaret for det indhold som institutionens brugere uploader til Didaktiko.

Denne hovedaftale gentegnes automatisk ved abonnementsudløb, hvis IKKE

abonnementsperioden bliver opsagt indtil 30 dage før udløbsdato.

For institutionen:
Dato:

__________________________________
Underskrift

Didaktiko ApS:
Dato:

__________________________________
Underskrift
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