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Välkommen till Stiftelsen LegiLexis (”LegiLexi”) webbsida och tillhörande digitala och analoga tjänster 
(”Webbsidan”) och applikation (”Applikationen”). Genom Webbsidan kan lärare kostnadsfritt dela material 

och erfarenheter samt tillgängliggöra resultat av genomförda tester i syfte att öka kunskapen kring och 
förbättra barns läsförståelse under de tidiga åren i svensk grundskola (”Projektet”). Webbsidan består bland 

annat av artiklar och kursmaterial om läsning och läsinlärning, övningsuppgifter, tester och länkar till 
tillhörande digitala och analoga tester.  
 
För att kunna nyttja informationen, verktygen, innehållet eller funktionaliteten som finns på Webbsidan och 
Applikationen (”Tjänsten”) krävs att Du godkänner dessa användarvillkor (”Villkoren”). Ditt användarkonto 
är även giltigt för inloggning till Applikationen.  

1 Giltighet och ändringar i Villkoren 

 
Villkoren kommer att fortsätta att gälla mellan Dig och LegiLexi till dess endera part säger upp dem, med 
undantag för vad som specifikt anges i Villkoren. LegiLexi kan säga upp Villkoren eller stänga av din 
åtkomst till Tjänsten när som helst, bland annat vid användning i strid med Villkoren.  
 
Vi kan komma att ändra Villkoren. När vi gör ändringar i Villkoren som vi anser är väsentliga kommer vi att 
meddela dig genom Tjänsten. Genom att fortsätta använda Tjänsten därefter har Du lämnat ditt samtycke 
och godkännande till sådana ändringar. Om Du inte samtycker till ändringarna är Din enda möjlighet att 
sluta använda Tjänsten.  

2 Rättighetsupplåtelse 

 
Alla varumärken, loggor, domännamn och andra kännetecken för LegiLexi, rättigheter som ingår i Tjänsten 
och dess innehåll, inklusive text såsom tester (tillgängliga både i digital version för bland annat iPad samt i 
analog version för testning via papper), bild, programvara, ljud- eller videofiler eller dokumentation, är 
LegiLexis och/eller närstående bolags eller licensgivares egendom. Vi ger Dig härmed en begränsad, icke-
exklusiv rätt att använda Tjänsten och innehållet däri inom ramen för Projektet. Du får därmed en rätt att 
använda innehåll och material som görs tillgängligt på Webbsidan och i Applikationen men får inte någon 
rätt i övrigt att förfoga över dessa eller några kännetecken. Förutom om annat anges specifikt på Webbsidan 
eller i Applikationen får Du därför inte publicera, sprida, underlicensiera, översätta eller kopiera 
upphovsrättsligt skyddat material, varumärken eller annan immaterialrättsligt skyddad information utan 
föregående skriftligt samtycke från LegiLexi.  

 
Du accepterar att följa våra villkor om Användargenererat Material (punkt 3 nedan) och att inte använda 
Tjänsten på ett sätt som inte uttryckligen godkänns i Villkoren.  

3 Användargenererat material   

 
En del i LegiLexis erbjudande är ett inspirationsbibliotek innehållande texter, bilder, ljudfiler och filmer 
producerade av lärare och forskare för lärare att använda (”Användarmaterial”). Du garanterar härmed att 

Du har alla rättigheter som krävs till Användarmaterial som Du väljer att ladda upp eller annars publicera till 
Tjänsten och att sådant Användarmaterial inte strider mot Villkoren, tillämplig lag eller tredje parts 
immateriella rättigheter. Detta innefattar exempelvis att Du har skrivit texten, tagit bilden eller har producerat 
materialet själv eller att Du har erforderligt tillstånd att publicera sådan text/bild/material på Webbsidan eller 
Applikationen, för det fall att någon annan har skapat sådan text/bild/material. Genom att ladda upp eller 
annars publicera Användarmaterial till Tjänsten ger Du LegiLexi en icke-exklusiv, överlåtbar, 
sublicensierbar, kostnadsfri och evig licens i hela världen att använda sådant Användarmaterial på det sätt 
som LegiLexi anser lämpligt.  
 
Du medger och är införstådd med att andra registrerade användare kan använda ditt Användarmaterial inom 
ramen för Projektet, till exempel genom att ladda ner materialet till sina egna datorer (eller andra enheter), 
genom att visa materialet i klassrummet eller sprida det bland elever. I motsvarande mån får också Du 
använda andra registrerade användares Användarmaterial inom ramen för LegiLexi. Du får inte använda 



andra användares Användarmaterial för vare sig privat eller kommersiellt bruk och inte heller efter att Din 
medverkan i Projektet har upphört.  
 
LegiLexi har ingen aktiv bevakning eller granskning av Användarmaterial, men förbehåller sig rätten att 
avgöra om användningen av Tjänsten är förenlig med Villkoren och gällande lagstiftning. Legilexi kan 
komma att ta bort eller förhindra åtkomst till Användarmaterial, bland annat om LegiLexi bedömer att 
publicering eller användning av Användarmaterial skulle strida mot lag, Villkoren eller i övrigt inte är 
acceptabel. LegiLexi kan komma att vidta sådana åtgärder utan föregående meddelande till Dig.  

4 Tekniska begränsningar och ändringar 

 
LegiLexi lägger ner skäliga ansträngningar för att hålla Tjänsten tillgänglig. Tillfälliga avbrott kan trots detta 
från tid till annan uppstå. Vi kan också komma att när som helst upphöra att erbjuda vissa eller alla tjänster 
eller stänga ner vissa delar av Tjänsten, Webbsidan eller Applikationen. Alla sådana ändringar görs helt och 
hållet enligt LegiLexis godtycke och utan några förpliktelser eller ersättningsskyldighet gentemot Dig. Du 
förstår och accepterar att LegiLexi inte har någon skyldighet att upprätthålla, uppgradera eller erbjuda 
support för Tjänsten.  

5 Personuppgiftshantering 

 
LegiLexi behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig data- och integritetsskyddslagstiftning.  
 
Den information, inklusive Dina personuppgifter, som samlas in under registeringsprocessen och som 
relaterar till ditt användarkonto eller som Du lämnar när Du använder Tjänsten (såsom namn, adress, 
telefonnummer, användarnamn, e-postadress, profilbild, skolans namn eller adress, information rörande Din 
tjänst/utbildning såsom ämnen eller år i tjänst, information insamlad genom cookies, pixeltaggar och annan 
teknologi) regleras av Villkoren. I vår cookiepolicy finns detaljerad information om de cookies vi använder 
och varför vi använder dem. Du intygar härmed att Du inte kommer att registrera ett användarkonto för 
någon annan person än Dig själv och att all information som Du tillhandahåller är korrekt och fullständig.  
 
Informationen (inklusive personuppgifter) som Du lämnar eller laddar upp till kommer att användas av 
LegiLexi och dess samarbetspartners för att ge Dig tillgång till och förbättra Tjänsten, säkerställa Tjänstens 
tekniska funktionalitet, kommunicera med Dig samt analysera Din användning av Tjänsten för 
vidareutveckling av Tjänsten. Informationen kan även komma att användas för att marknadsföra Tjänsten 
och andra av LegiLexis tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och 
innehåll i Tjänsten.  
 
Vissa av Dina personuppgifter såsom namn, profilbild, skolans namn och år i tjänst kommer att göras 
tillgängliga för andra registrerade användare [via Webbsidan] inom ramen för den användarprofil som Du 
skapar.  
 
Den information (inklusive personuppgifter) som Du lämnar eller laddar upp till Tjänsten, såsom testresultat 
och testdata för elever, samt Användarmaterial kan även komma att användas av LegiLexi och dess 
samarbetspartners för forskningsändamål i syfte att studera elevers läsinlärningsprocess och frågor i 
samband därmed, på sätt som LegiLexi finner lämpligt. LegiLexi kan även dela informationen med och 
presentera resultatet av forskning för intressentgrupper inom utbildningssektorn, såsom skolledning eller 
verksamhetschefer i syfte att öka intresset för Tjänsten.  
 
För det fall att Du i samband med Din användning av Tjänsten lämnar eller tillgängliggör personuppgifter 
som rör andra än Dig själv, exempelvis resultat från elevers individuella tester, garanterar Du att Du har 
inhämtat erforderligt samtycke eller eventuellt tillstånd härför. LegiLexi behandlar sådana berörda elevers 
personuppgifter konfidentiellt och personuppgifterna kommer att anonymisera, krypteras eller tas bort av 
LegiLexi innan informationen används eller delas i enlighet med denna punkt 5. 
 
Dina personuppgifter kan komma att överföras till LegiLexis samarbetspartners och lagras på servrar både 
inom och utanför EU/EES. Du bör vara medveten om att många länder utanför EU/EES inte erbjuder 
samma skydd för personuppgifter som länder inom EU/EES. LegiLexi har vidtagit lämpliga 
säkerhetsåtgärder för det fall överföring av personuppgifter sker utanför EU/EES, såsom de 
standardklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.  
 



LegiLexi behandlar och lagrar personuppgifter och den information som tillgängliggörs i Tjänsten endast för 
den period som är nödvändig för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats eller i 
enlighet med de tidsgränser som anges i lag eller god sed på marknaden eller till dess att Du har återkallat 
Ditt samtycke, såvida inte ytterligare lagring är nödvändig att fullgöra en rättslig förpliktelse. 
 
Om Du vill avregistrera eller uppdatera dina personuppgifter eller har frågor om eller vill invända mot 
LegiLexis behandling av personuppgifter, vänligen kontakta LegiLexi Stiftelse, Strandvägen 13, 114 55 
Stockholm. Du kan även kontakta tillsynsmyndigheten för eventuella klagomål.  

6 Skadeståndsbegränsning 

 
Du godkänner och accepterar att Din enda gottgörelse i händelse av problem med, eller missnöjdhet med 
Tjänsten är att sluta använda den.  
 
Om någon kommer till oss med skadeståndsanspråk som rör Dina handlingar, Ditt innehåll eller Dina 
uppgifter som Du har lämnat i Tjänsten i strid med lag eller Villkoren, ska Du ersätta oss för alla skador, 
förluster och kostnader som uppstår med anledning av sådant anspråk.  

7 Gällande lag och tvistlösning 

 
Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister om tolkningen eller tillämpningen av Villkoren skall 
avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 
 

 

 


