Moodle Sekretesspolicy
IC-Health och partnerorganisationerna som genomför detta projekt värnar om din
integritet. Här beskriver vi hur vi hanterar personlig information som samlats in via
https://ichealth-moocs.eu/
- IC-Health MOOC-plattformen ("plattformen" eller "webbsidan"). Genom att använda
plattformen samtycker du till användningen och behandlingen av din personliga
information i enlighet med denna sekretesspolicy.
Liksom för de flesta webbsidor finns det även i detta fall viss information som spåras
automatiskt. Detta inkluderar den webbsida du just kom ifrån om du följde en länk till
vår plattform, webbläsaren du använder och eventuella sökningar du har gjort för att
hitta en av våra sidor. Informationen används för interna ändamål, men endast för att
överse aktiviteten på plattformen. Informationen finns i ett format där inga individer kan
identifieras.
Personliga uppgifter som du delar med oss via plattformen innehåller namn och
kontaktuppgifter, om du registrerar dig på våra onlinekurser. Vi samlar endast in den
information som behövs för att svara på frågor och förfrågningar från användarna.
Svaren på de frågor som förekommer i kursen - efter kursmoduler och i slutet av varje
onlinekurs - samlas in av IC-Health-projektet och de kommer uteslutande att användas i
forskningssyfte. De aggregerade resultaten kan komma att beskrivas i projektleveranser
och presenteras i vetenskapliga publikationer eller vid konferenser. De kan även
användas i vidare studier.
IC-Health delar inte din personliga information till någon annan organisation eller till
andra projekt utan att först få ditt samtycke. Personlig information kommer att
anonymiseras, så att det är omöjligt att spåra denna information individuellt till dig. Vi
behåller dina personuppgifter under det att projektet pågår (till och med oktober 2018)
och upp till ett år efter att projektet avslutats, för att säkerställa projektets fortlevande
även efter det att det slutförts.
Även om vi följer strikta tekniska och organisatoriska säkerhetsprocedurer för att hålla
din information säker, inklusive användning av ett SSL-certifikat och starka lösenord,
vill vi påminna dig om att vara försiktig med att delge information över internet. Om du
är tveksam till att delge oss någon information, eller om du önskar att vi redigerar eller
tar bort eventuella uppgifter som vi har gällande dig, kontakta oss på info@ichealth.eu.
Denna plattform använder teknik som kallas cookies för att spåra uppförandemönster
för besökare på webbsidan, till exempel att komma ihåg om du är inloggad. Cookies är
bitar av information som webbsidan överför till din dator. Du kan göra inställningar i
din webbläsare för att vägra att acceptera cookies och om du inte gör det så anses du ha
accepterat vår användning av dem. För mer information om cookies och hur du
inaktiverar dem, gå till www.allaboutcookies.org.
IC-Health är ett projekt inom Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och
innovation. Vi följer EU: s lagar, regler och bästa praxis.

