Hovedaftale mellem
Webtjenesten LærIT.dk ApS. (CVR: 35862056)
Og

Navn: _______________________________________________

CVR. nr.: ______________________________
(herefter ”Kommunen”)

Aftalen indeholder:
Fuld adgang til platformen www.børnetube.dk for kommunens daginstitutioner.

Aftalebeskrivelse:
Børnetube.dk leverer en digital medie og distributionsplatform til kommunens daginstitutioner.
Formålet med Børnetube er at levere en digital platform der kan håndtere kommunens daginstitutioners
produktion og distribution af digitale medieproduktioner, med udgangspunkt i pædagogisk praksis.
Det hele er samlet ét sted bag ét uni-login. Det betyder, at det er både nemt og sikkert at arbejde med
værktøjerne, samt gemme og dele produktioner.
I aftalen er inkluderet forskellige produktionsværktøjer/software som hver har deres
anvendelsespotentialer og digitale udtryk. Fx er der software der producerer video, lyd, billeder, tidslinjer,
mindmaps, stopmotion film, animationsfilm, flipbøger m.fl.
I aftalen er inkluderet en distributionsplatform, hvor kommunens daginstitutioners medieproduktioner, fx
video, billeder og lyd kan afspilles fra og deles. Børnetube er kompatibelt med de fleste gængse video,
billed, lyd og tekst formater.
Der er fri storage inkluderet i aftalen, hvorfra producerede medier på Børnetube kan afspilles og deles fra.
Kommunen har fuld redigeringsret over filer gemt i systemet.
Nye værktøjer og features som udkommer i aftaleperioden indgår automatisk i aftalen.
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Leveringsbetingelser:

Kunden har 24/7 adgang til gratis support på systemerne.
Integrerede tredjepartsværktøjer på Børnetube kan variere indenfor aftaleperioden.
Børnetube lever op til EU's databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018, heriblandt underleverandører.
Betalingsbetingelser for årlig abonnementspris er 30 dage netto efter underskrift.
Erstatning og forsikring efter dansk rets almindelige regler.
I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan den ikke-misligholdende part opsige aftalen efter dansk rets
almindelige regler.
Institutionens data (inkl. alle opbevarede medier/filer) slettes senest ét år efter at institutionen har opsagt
abonnement.
Billede, video mm som indeholder personfølsomme oplysninger må ikke behandles på Børnetube.
Det er institutionens ansvar at følge kommunens og datatilsynets retningslinjer for håndtering af billeder og
video.
Lovgivningen om ophavsret skal overholdes, når der uploades eller produceres indhold på Børnetube.

Denne hovedaftale udløber ved abonnementsudløb, hvis IKKE abonnementsperioden er blevet aftalt
gentegnet/forlænget.

For Kommunen

Webtjenesten LærIT.dk ApS

Dato:

Dato: 26/10 2022

_______________________________
Underskrift

__________________________________
Underskrift
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