AVTAL AVSEENDE
Swedish Edtest

AVTAL

1.0
1.1

ALLMÄNT
PARTER
I projektet Swedish Edtest har nedanstående parter träffat följande Avtal (”Avtalet”):

1.2

HUVUDMANNEN

BOLAGET

Adress

Adress

Org.nr:

Org.nr:

BAKGRUND OCH SYFTE
Swedish Edtest är ett Vinnova finansierat projekt som pågår mellan november 2019 till och med
november 2021. Projektet har visionen att utveckla skola, utbildning och lärande så att vi får
medborgare som är välutbildade hela livet och bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle.
Drivkraften i testbädden är att minska glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen i syfte
att utveckla undervisningen och få digitala verktyg som adresserar verkliga behov samt stärker
lärares kompetens att välja och värdera lärresurser. Kärnan i testbädden är en metod som skapar
trygghet inför, under och efter ett test samt ger tillförlitliga data för utveckling. Testbädden är en
nationell satsning med internationella kopplingar. Inom ramen för projektet genomförs test där
edtechbolag testar sina produkter och eller tjänster hos de huvudmän och utbildningsanordnare
som deltar i projektet. Tester inom ramen för Swedish Edtest bygger på frivilligt deltagande från
testande lärare och elever. Detta Avtal ska undertecknas av respektive huvudman och testande
bolag innan testet påbörjas.

1.3

AVTALSTID OCH FÖRLÄNGNING
Avtalets startdatum är den XX-XX-XXXX. Avtalets slutdatum är den XX-XX-XXXX.

2.0
2.1

VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDE
TESTPERIOD
En testperiod inleds när en matchning skett och avslutas när testet är utvärderat. Testperiodens
omfång beslutas mellan testande lärare och bolag men pågår normalt i cirka 6 veckor.

2.2

KOSTNADSFRIA TESTER
Samtliga produkter och tjänster som testas ska tillhandahållas kostnadsfritt under hela
testperioden för den verksamheten där testerna utförs. Genomförandet av projekt utgör inte i
något fall ett köp. Några andra avtal av kommersiell karaktär får inte tecknas. Det finns ingen
garanti till framtida affärer med den huvudman/utbildningsanordnare som bolaget testat hos.

2.3

KOMMUNIKATION
Testbädden Swedish Edtest utgör inget institut som kontrollerar kvalitet i Edtech-produkter eller
tjänster. I Bolagets kommunikation har Bolaget rätt att använda Swedish Edtest varumärke och
namn med följande formulering.
”Min produkt/tjänst är testad i svenska skolor/YH-utbildningar/högskolor med Swedish Edtest”.
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För att få rätt att använda citat från testande lärare/elev i marknadsföringssyfte ska skriftligt
samtycke inhämtas från citerad person.
2.4

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Swedish Edtest rekommenderar alla testande bolag att inte samla in personuppgifter på testande
elever och studenter. Det åligger testande personuppgiftsansvarig hos huvudmannen att ta fram
och teckna erforderligt personuppgiftsbiträdesavtal. Det åligger bolaget att informera testande
huvudman om var och vilka rutiner för datalagring Bolaget har samt att följa de rutiner som
respektive huvudman har för personuppgifter, samtycke och datalagring. Alla insamlade
personuppgifter ska raderas/avkodas efter ett test/senast tre månader efter ett avslutat test om
annat inte avtalas.

2.5

ÄGANDERÄTT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Samtliga immateriella rättigheter till de produkter, system, moduler, databaser, dokumentation,
datorprogram som föreligger vid tidpunkten för Avtalets ingående (inklusive vidareutveckling,
anpassning och uppdatering därav som sker fristående från Avtalet och testbäddsprojektet)
(”Ursprungligt Material”) tillhör och ska kvarvara hos den part som tillhandahållit materialet
inom ramen för testbäddsprojektet. Det åligger Bolaget att informera och avtala om eventuella
immateriella rättigheter med testande lärare och elever.

2.6

LICENSIERING
Bolaget upplåter en icke-exklusiv licens till Huvudmannen (inklusive sådana
bolag eller enheter som från tid till annan ingår i samma myndighet eller koncern
som Huvudmannen) att använda, modifiera och mångfaldiga tillhandahållet
Ursprungligt Material inom ramen för den verksamhet hos Huvudmannen som
testbäddsprojektet avser.

2.7

DIREKT OCH INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST
Huvudmannen friskriver sig från allt ansvar för uppkommen skada i ett testbäddsprojekt, såvida
inte anställd personal hos Huvudmannen orsakat skadan genom vårdslöshet eller oaktsamhet.
Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av data eller annan
indirekt skada eller förlust hos motparten.

--------------------------
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

Ort/Datum

Ort/Datum

Ort den XX-XX-XXXX

____________________________

För Huvudmannen

För Bolaget

___

Namnförtydligande

Namnförtydligande

____________________________

_________________________________
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