
Aulas dataetiske regelsæt 
 

Aula vil få over to mio. brugere, herunder både børn, lærere og forældre. Informationerne om Aula 
vil ofte være af personlig art, og derfor er det ekstra vigtigt, at Aulas brugere trygt kan bruge Aula i 
forvisning om at deres data er i sikre hænder.  

Aula har naturligvis en privatlivspolitik og en Data Protection Officer (DPO), der sikrer at Aula efterlever 
EU’s datalovgivning. Derudover har Aula et dataetisk ansvar. Alle brugere skal kunne føle sig trygge, når de 
bruger Aula. I praksis betyder det, at Aula påtager sig et ansvar for at levere en platform, der ikke tillader 
overvågning af brugernes adfærd med det formål at udnytte denne information kommercielt. Samtidig er 
det Aulas opgave at sikre, at brugernes personoplysninger er bedst muligt beskyttet mod anvendelse, der 
går imod Aulas formål.  

Aula-projektet har derfor formuleret et sæt af dataetiske retningslinjer, som vi i projektet vil efterfølge. 

Udover Aulas egne funktioner vil brugerne via Aula kunne få adgang til løsninger fra andre leverandører, 
der forsyner kommuner, skoler og dagtilbud med it-løsninger rettet mod undervisning, administration, 
skemaplanlægning m.m.  Derfor gælder Aulas dataetiske regelsæt også  for de leverandører, der leverer de 
såkaldte “widgets” til Aula. For at få adgang til Aula skal widgetleverandører derfor leve op til Aulas 
dataetiske retningslinjer, og dette vil blive vurderet inden leverandører får adgang til Aula. Du finder 
regelsættet for leverandører her. 

 

Aulas dataetiske retningslinjer er: 

 

Aula og datadeling 
Aula sælger ikke under nogen omstændigheder personoplysninger videre. 

Aula deler ikke personoplysninger med 3-part med mindre de er leverandører til Aula (Se dataetiske 
retningslinjer for leverandører).      

Aula tillader ikke 3-parts cookies, herunder cookies fra sociale medier. Aula kan godt henvise til eksterne 
hjemmesider, der anvender cookies.  

Brugerne kan selv vælge at eksportere personoplysninger og dele disse med andre.  

 

Aula og dataadgang  
Udover brugerne selv har sikkerhedsgodkendte systemadministratorer med tavshedspligt adgang til 
personoplysninger, hvis dette er nødvendigt.  

 

Aula og samtykke 
Aulas arkitektur har indbygget håndtering af samtykke, så ingen brugere afgiver persondata uden først at 
blive spurgt.   

http://aula.dk/wp-content/uploads/Aulas-dataetiske-regels%C3%A6t-leverand%C3%B8r.pdf


 

Aula og databrug 
Aula indsamler kun de personoplysninger, der er absolut nødvendige, (jf. privatlivspolitikken) og efter 
gældende lovgivning. Aula bruger anonymiserede personoplysninger om brugeradfærd til fx at forbedre 
Aulas funktionalitet.  

Aula foretager ikke profilering af børn eller andre brugere. 

 
Aula og genanvendelse af personoplysninger 
Aulas personoplysninger vil ikke kunne anvendes af andre end brugerne af Aula (dataejere).  

 
Aula og algoritmer 
Aula anvender som udgangspunkt ikke kunstig intelligens. Såfremt det tages i brug, vil vi sikre, at det 
forklares, og at det sker til gavn for brugerne.  

 
Aula og kommunikation 
Aulas kommunikation mellem brugerne er fortrolig. 

Aula er en ikke-kommerciel platform, der ønsker at begrænse mobning og indidviduel konkurrence og har 
derfor ikke “likes”-funktionalitet indbygget. 

 

Aula og moderering af indhold 
Aulas indhold modereres af fagprofessionelle mennesker. 

 

Aula og etisk ansvar 
Aula får et Governance board, som løbende godkender funktionalitet og tager stilling til etiske dilemmaer.   
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