Privatlivspolitik
1. Introduktion
Denne privatlivspolitik beskriver Generation5´s politik i forbindelse med indsamling af
personoplysninger på den digitale platform for ro, fokus og parathed i skolen; yogo.nu.
2. Dataansvarlig
Generation5 ApS, Hotelstien 8, 2950 Vedbæk er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller
“vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.
3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger
Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et
af følgende formål:
- at give dig adgang til det materiale du har rettighed til
4. Hvilke oplysninger vi har & hvor vi har fået dem fra
Når du vil benytte YOGO, omdirigeres du til UNI•Login. UNI•Login autentificerer dig ved at
identificere dig og dokumenterer over for YOGO platformen, hvem du er. Efter denne
autentifikation kontrollerer UNI•Login, om du og din skole har abonnement til YOGO og sender dig
derefter ind i YOGO afspiller.
Vi får ikke opgivet personoplysninger.
5. Hvem deler vi dine oplysninger med?
Vi deler som udgangspunkt ikke dine oplysninger.
Vi har mulighed for at se, hvornår du bruger YOGO. Denne oplysning kan være interessant for din
skole. Vi deler kun denne oplysning anonymt. Fx ”Der er 30 lærere der har brugt YOGO den sidste
måned”.
6. Adgang til datamiljø
Det fysiske datamiljø er sikret og adgangskontrolleret. Det er udelukkende medarbejdere, der har
et formål med at arbejde med de pågældende data, der har fået kontrolleret adgang til disse
systemer via brugernavn og kodeord.
7. Dine rettigheder
Har du givet os samtykke til at sende dig information om YOGO og oplyst os din email adresse og
ønsker du at ændre dette, kan du følge instruktionerne for at afmelde, som er beskrevet i de emails, vi sender dig, eller du kan kontakte os, så vi kan gøre det for dig.
8. Sikring af dine personoplysninger
Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes

eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
9. Opdatering af persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne privatlivspolitik uden yderligere varsel. Din
adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Persondatapolitik.
10. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller til vores håndtering af personlige oplysninger, er du
meget velkommen til at kontakte os på yogo@generation5.dk eller tlf. 20815491
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