
ANVÄNDARVILLKOR Uppdaterade 2017-11-08 

Eftersom vi älskar läsning vill vi uppmuntra till läsning såväl i skolan som på fritiden 
har vi skapat sidan www.jagharläst.se (”Jag har läst”). Den lanserades som ett 
verktyg där elever under sommarlovet kunde skicka digitala vykort med recensioner 
på den läsning de genomfört. Sidan blev en succé och många lärare och elever har 
efterfrågat att få fortsätta använda sidan som en del i undervisningen.  

Genom att använda sidan godtar du dessa användarvillkor: 

1. Ansvarig för Jag har läst är den icke vinstdrivande stiftelsen LegiLexi Stiftelse, 
Strandvägen 13, 114 55 Stockholm (”LegiLexi”). För mer information om 
LegiLexi, besök gärna www.legilexi.org eller kontakta verksamhetschef Sofia 
Norén (sofia.noren@legilexi.org). LegiLexi har utvecklat Jag har läst vars syfte 
är att uppmuntra barn till mer läsning.  
 

2. Barn under 13 år ska fylla i formuläret på www.jagharläst.se tillsammans med 
sin vårdnadshavare. De personuppgifter som samlas in i samband med att 
webformuläret fylls i skickas automatiskt både till LegiLexi och till klasslärarens 
epostadresser.  

Tjänsten får enbart användas för att skicka in recensioner i enlighet med dessa 
Användarvillkor och de instruktioner som getts av din lärare. När du använder 
webformuläret får du ange smeknamn istället för ditt riktiga namn, men inte 
uppge dig för att vara någon annan. Du får inte heller använda formuläret för att 
skicka meddelanden med olämpligt innehåll. Missbruk av Jag har läst och/eller 
webformuläret kan leda till att LegiLexi vidtar åtgärder såsom exempelvis  
kontaktar berörd lärare eller annan ansvarig personal på aktuell skola och till 
dessa delar med sig av de personuppgifter som LegiLexi samlat in.  

De personuppgifter som LegiLexi samlar in i samband med insändande av 
recensioner kommer att behandlas för att kunna administrera Jag har läst och 
för att föra statistik över deltagande skolor, lästa publikationer och spridning av 
lästips i sociala medier samt stävja missbruk av tjänsten. Exponering kan även 
komma att ske med namn på klass och skola samt ort och klasslärare i 
marknadsföringssyfte i LegiLexis kanaler. LegiLexi kommer att behålla 
klasslärarens epostadress så länge det är nödvändigt för att kunna informera 
läraren om LegiLexis tjänster. Läraren kan när som helst avregistrera sig från 
nyhetsbrev och annan kommunikation genom länk i sådana nyhetsbrev eller 
genom att kontakta LegiLexi på admin@legilexi.org. 

Elevens förnamn eller smeknamn, recension (t.ex. namn på bok, författare, 
antal sidor, handling och omdöme) samt eventuella bifogade bilder kommer 
vidare att behandlas för att kunna administrera och marknadsföra sidan 
www.jagharläst.se. LegiLexi kan också komma att publicera 
förnamn/smeknamn, recension och bild i LegiLexis sociala medier i syfte att 
öka spridningen av sidan, ge lästips och därmed bidra till barns läsande. En 
elev som inte vill att sin recension ska publiceras på detta sätt, kan motsätta sig 
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det genom att ange det i rutan där recensionen fylls i, eller i efterhand genom 
att kontakta LegiLexi (admin@legilexi.org). 

En sammanställning med endast anonymiserade personuppgifter kan även 
komma att användas av LegiLexi (och dess samarbetspartners) för att 
marknadsföra LegiLexis tjänster eller produkter.  

LegiLexi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. 
Insamlade 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. Personuppgifterna kommer endast att sparas så länge det är 
nödvändigt och i enlighet med gällande lagstftning, eller tills dess du begär att 
LegiLexi raderar uppgifterna, dock längst i fem (5) år. 

Genom att godkänna dessa användar- och tävlingsvillkor samtycker du till vår 
personuppgiftsbehandling.  

3. Jag har läst och LegiLexi har inget ansvar för eller kontroll över riktigheten av 
de epostadresser som används av eleverna via www.jagharläst.se. Om du vill 
komma i kontakt med oss för att avregistrera eller uppdatera dina 
personuppgifter eller har frågor om eller vill invända mot LegiLexis behandling 
av personuppgifter, vänligen kontakta LegiLexi, t.ex. via admin@legilexi.org. 
Fler kontaktuppgifter finns på www.legilexi.org. Du kan även kontakta 
Datainspektionen för eventuella klagomål.  
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