Användaravtal Webbutbildningen Normstorm
Inledning
Villkoren beskrivna i denna text styr användandet av Webbutbildningen Normstorm samt
Stödmaterialet i anslutning till webbutbildningen på umeåregionen.se. Webbutbildningen
Normstorm samt Stödmaterialet tillhandahålls av Umeåregionen. Umeåregionen tillhandahåller på
Umeåregionen.se en kostnadsfri tjänst för digital utbildning. Genom att använda denna tjänst
godkänner och accepterar användaren villkoren beskrivna i denna text. Om användaren inte
godkänner villkoren ska denne omgående upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.
Skyddat innehåll
Text, grafik, animationer, ikoner, bilder, teckningar, ljudinspelningar, videomaterial och ytterligare
material på webbplatsen Umeåregionen.se tillhör Umeåregionen. Upphovsrättslagen samt
motsvarande lagstiftning i andra länder skyddar detta material på webbplatsen. Upphovsman till
webbutbildningens illustrationer är Lars Strömquist, Illustratör i Umeå.
Insamling av statistik angående webbutbildningens användning
Vid webbutbildningens uppstart fyller användare i ett formulär där kommun, arbetsgivare och typ av
verksamhet anges. Umeåregionen kommer att använda denna information i syfte att utvärdera
användning av webbsidan, för att kunna sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och för
att kunna följa spridning och användning av webbutbildningen Normstorm.
Kakor/cookies
Av 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation framgår att den som besöker en
webbplats med s.k. cookies, eller kakor som det heter på svenska, ska besökaren lämna sitt samtycke
till att kakor används. Reglerna är nya och det finns dock ännu inga riktlinjer som i detalj beskriver
hur reglerna ska tillämpas. Post- och Telestyrelsen (PTS) rekommenderar däremot att det på
webbplatsen framgår vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilka data som lagras
i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare.
Vad är en kaka?
En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och används till att
analysera hur besökare använder webbsidan. Det finns två olika typer av kakor; temporära och
sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad
som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I kakan står då senaste besöksdatum.
Hur vi använder kakor
Webbutbildningen Normstom använder sig av tre olika kakor. Dels sätts en kaka när du första gången
besöker webbplatsen för att hålla reda på att du varit här förut. Detta för att du nästa gång du
kommer tillbaka till utbildningen skall slippa få frågan om att fylla i ett formulär om var du kommer
ifrån (Se rubriken ”Insamling av statistik angående webbutbildningens användning”). De andra två
kakorna håller reda på i vilket rum du var senast, och var i det rummet du var så att du snabbt kan

hitta tillbaka till rätt ställe. Du kan använda webbutbildningen utan att tillåta kakor men då kommer
du att få upp formuläret varje gång du besöker utbildningen och du kommer inte att få möjlighet att
kunna hoppa tillbaka dit du var senast.
Om du inte samtycker till att kakor används
Du kan neka användningen av kakor genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men
observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans
funktionalitet fullt ut. I Internet Explorer hanteras inställningar med kakor under menyn VerktygInternetalternativ, klicka på fliken Sekretess. Under Avancerat väljer du hur du vill hantera kakor. I
Firefox hittar du inställningarna under Verktyg-Inställningar och fliken Sekretess-Kakor.

