Abonnemangsavtal - Skola
Textila Idéateljén - Slojd Aktiebolag, org. nr 556876-6728 (”Slöjd.nu”) och
_________________________________________(”Skolan”),
(fyll i skolans namn och ort)
hädanefter kallat ”Parterna”, har på denna dag ingått följande abonnemangsavtal (”Avtal”)
avseende tillgång till Slöjdportfolio Bildportfolio (”Tjänsten”).
1.Tjänsten och Användning
Tjänsten är en plattform där Skolans elever kan skapa ett konto och samla sin egen portfolio.
Eleverna kan lägga upp text och bild på sina alster som kan ses av elev och skolans lärare när
de är inloggade. Lärarna kan via sina lärarkonton ta del av elevernas dokumentation och ge
feedback samt instruktioner via Tjänsten. Tjänsten fungerar även som en inspirationskälla för
andra, i de fall eleven valt att visa sitt alster på den allmänna söksidan.
2. Kostnader
Slöjd.nu debiterar Skolan en uppläggningsavgift på 1495 kr (engångskostnad, ex moms),
samt en löpande lagringsavgift 395 kr per termin (ex moms).
Om inte annat överenskommits ska betalning ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum.
Vid Skolans dröjsmål med betalningen ska Slöjd.nu ha rätt att kräva dröjsmålsränta på det vid
varje tillfälle utestående beloppet med en räntesats om åtta (8) procent per månad tills full
betalning har erlagts. Slöjd.nu har även rätt att ta ut en påminnelseavgift.
3. Åtaganden för Slöjd.nu
Slöjd.nu åtar sig att underhålla och uppdatera Tjänsten samt att fortlöpande säkerhetskopiera
allt material i databasen. Slöjd.nu skall säkerställa att Skolan får tillgång till inlagda bilder och
texter i Tjänsten under hela avtalstiden.
4. Åtaganden för Skolan
Skolan ansvarar för att informera elever om användningen av Tjänsten och att det material som
publiceras i databasen är slöjdrelevant. Detta förutsätter att Skolan granskar det material som
elev laddar upp innan publicering tillåts.
5. Äganderätt
Varje elev har äganderätt på sina bilder och texter som laddas upp på Tjänsten. Skolan ger dock
Slöjd.nu, en rätt att efter elevers bilder publicerats på Tjänsten, använda dessa bilder på
Tjänstens öppna sida i syfte att verka som inspiration. Skolan ansvarar för att inhämta samtycke
från elev till att Slöjd.nu får använda bilderna på inspirationssidan. På denna inspirationssida är
elevernas personuppgifter avidentifierade.
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6. Force Majeure
Slöjd.nu är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet,
om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten
inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för avtalets ingående,
t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott
i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.
7. Avtalstid och Uppsägning
Detta Avtal gäller från den dagen då det undertecknats av båda Parter fram till kommande
årsskifte. Om Avtalet inte sagts upp 3 månader före Avtalets upphörande, förlängs Avtalet
automatiskt med ett år i taget. Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen.
8. Personuppgifter
Slöjd.nu behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning
och Dataskyddsförordningen (GDPR). Slöjd.nu verkar som personuppgiftsbiträde där skolan är
personuppgiftsansvarig. För att upprätta ett personbiträdesavtal kontakta Slöjd.nu.
Om elev eller vårdnadshavare vill att elev ska bli borttagen från Tjänsten, har lärare på Skolan
möjlighet att radera uppgifterna. Meddelande kan även skickas till Slöjd.nu som kan att ta bort
elevens material och uppgifter.
9. Ändringar och Tillägg
Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade
av båda Parter. Slöjd.nu förbehåller sig dock rätten att, senast tre månader före påföljande års
början, justera terminsavgiften.
10. Fel i Tjänsten
I det fall Tjänsten inte fungerar ska Skolan omgående meddela Slöjd.nu detta. Slöjd.nu
förbehåller sig rätten att från tid till annan att göra underhåll på Tjänsten vilket innebär att
Tjänsten inte är tillgänglig under denna tid.
11. Tillämplig lag och Tvist
På detta Avtal tillämpas svensk lag. Tvist ska i första hand lösas genom förhandling och
överenskommelse. Om Parterna inte kan enas kan tvisten lösas av svensk domstol.
Lund 9/4 2018

Ort och Datum_______________________________

Inger Degerfält
VD, Slöjd.nu

Namnförtydligande: _______________
Titel: ___________________________

Avtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.
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