FrontRead abonnementsbetingelser 1. maj 2022
Nedenstående abonnementsbetingelser ("Abonnementsbetingelserne") gælder for adgang og brugsret til FrontReads platform.
Specifikke vilkår for det konkrete køb, herunder abonnementsperiode, fremgår af abonnementsaftalen.

1. Adgang og brugsret
Abonnenten har adgang og brugsret (jf. punkt 2) til de
produkter, der købes abonnement på jf. abonnementsaftalen.
2. Produktindhold
En FrontRead løsning til skolen indeholder:
•
•
•
•
•
•
•

Et digitalt læsetræningsforløb til træning af
læsehastighed, koncentration og forståelse
Et læreradministrationsmodul med statistikker og
detaljeret information om elevernes progression
Læsestrategier, herunder ideer til træning i eget
læsemateriale og faglig læsning
Viden om læsning og læring
Informative videoer om programmet
Lærervejledning der kan downloades fra
hjemmesiden eller i platformen
Gratis introduktionsworkshops for lærere

FrontRead leveres i følgende pakker:
•

En skolelicens hvor alle elever og lærere på skolen
har ubegrænset adgang til programmet og alle
tekstpakker på det lokale sprog

•

En afdelingslicens hvor alle elever og lærere i en
afdeling har adgang til programmet og alle
tekstpakker på det lokale sprog

•

En årgangslicens hvor alle elever og lærere på en
årgang har adgang til programmet og alle
tekstpakker på det lokale sprog

anvender abonnementet, ophører med at benytte
abonnementet herunder i forbindelse med skolelukning.
4. Abonnementspris og betalingsvilkår
FrontRead fakturerer abonnenten forud i den aftalte
abonnementsperiode i henhold til den indgåede
abonnementsaftale.
Abonnementsprisen faktureres til den på ethvert tidspunkt
gældende abonnementspris eller specifikt nævnt i
abonnementsaftalen.
Endvidere forbeholder FrontRead sig ret til årligt at regulere
prisen uden varsling i forhold til den til enhver tid gældende
inflationsrate, dog med minimum 3 %.
Ved forsinket betaling opkræver FrontRead morarenter i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.
Betalingsbetingelsen er netto 8 dage.
5. Databehandleraftale
FrontRead (databehandler) handler alene efter instruks fra
sine kunder (dataansvarlige) og forpligter sig til at træffe de
fornødne tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller
ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
FrontRead skal på anmodning fra sine kunder kunne give
tilstrækkelige oplysninger til, at kunden kan påse, at de
nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
er truffet.

Yderligere services
FrontRead tilbyder gratis onlineworkshops for lærere på
skolen. En workshop varer mellem 30 og 45 minutter, og
leveres både som en del af et prøveforløb eller som en del af
abonnementet.

3. Abonnementsperiode og opsigelse
Abonnementet træder i kraft, når FrontRead har modtaget den
underskrevne abonnementsaftale. Abonnenten har ingen
fortrydelsesret.
Abonnementet er uopsigeligt inden for en igangværende
abonnementsperiode. En abonnementsperiode defineres som
den periode der aktuelt er betalt abonnement for.
Abonnementet løber indtil det opsiges af abonnenten, med
mindre det specifikt er skrevet ind i abonnementsaftalen.
Abonnementet fornyes automatisk i 12 måneder ved
abonnementets udløbsdato, medmindre andet er specificeret i
abonnementsaftalen.
Fornyelsen kan opsiges op til en ny abonnementsperiode med
30 dages skriftligt varsel via info@frontread.dk.
Det er FrontRead uvedkommende såfremt skolen, som

Vilkår for deling af elevdata
FrontReads platform rummer funktionaliteter, der gør det
muligt at dele forskellige former for elevdata mellem
institutionens lærere. Disse data er i form af progressionsdata.
FrontRead behandler disse elevdata i overensstemmelse med
Persondataforordningen og inden for rammerne af den
funktionalitet, som Styrelsen for It og Læring (STIL) tilbyder
med UNI-Login. Det betyder, at oplysninger om eleverne
behandles fortroligt, og at de oplysninger, der hentes og deles,
kun kan anvendes af den enkelte person, eller af ansatte ved
den givne institution inden for det tidsrum, hvor den enkelte er
tilknyttet institutionen.
Læs mere om UNI-Login: Viden om Unilogin
Læs mere om FrontReads Privatlivspolitik
Hent FrontReads databehandleraftale

6. Drift og support
FrontRead tilbyder gratis telefon- og e-mailsupport af både
teknisk og didaktisk karakter. FrontRead Support kan
kontaktes på support@frontread.dk eller på telefon
+45 26 82 15 00.

FrontRead Support er tilgængelig på hverdage mellem 08:00
og 16:00.
FrontRead er tilgængelig alle årets dage, undtaget herfor er
systemarbejde, der tilstræbes at blive gennemført om aftenen,
eller i weekenden.
7. Abonnentens brugsret
FrontRead ejer enhver immaterialret til produkterne,
herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al
tekst og andet materiale, programmering og koder.
Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til
produkterne.
Enhver fremvisning, eksemplarfremstilling eller kopiering af
hele eller dele af produkterne og/eller indhold er ikke tilladt,
medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom
mellem abonnenten og FrontRead.
Abonnenten eller dennes brugere må ikke afkode
produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til
kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne,
herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.
Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give
licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give
nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang
til produkterne.
8. Prøveperiode
FrontRead tilbyder gratis prøveperiode på adgang til
platformen. Prøveperioden kan oprettes af alle med et gyldigt
Uni-Login, og adgangen til produktet vil så vidt muligt
indeholde en komplet adgang til platformen.
FrontRead forbeholder sig ret til at kontakte personer, som
opretter prøveperiode, via de kontaktoplysninger, som er
angivet i forbindelse med prøveperioden, samt at tilmelde
personen til FrontReads nyhedsbrev. Oplysningerne
opbevares i henhold til FrontReads til enhver tid gældende
Privatlivspolitik.
9. Misligholdelse af abonnement
Ved misligholdelse af Abonnementsbetingelserne eller
vilkårene i kontrakten, kan FrontRead midlertidigt lukke for
adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen
ophører. Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine
forpligtigelser, kan FrontRead ophæve abonnementsaftalen
med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen
for den resterende periode af abonnementets løbetid.
Manglende betaling af abonnementsprisen og eventuelle
renter, gentagen forsinket betaling på mere end 30 dage
samt uberettiget distribution af password betragtes bl.a.
som væsentlig misligholdelse.
10. Ansvarsbegrænsning
FrontRead er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og
direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af
det købte produkt.
11. Skadesløsholdelse
Abonnenten holder FrontRead skadesløs for ethvert krav,
tredjepart måtte rette mod FrontRead som følge af
abonnentens brud på de til enhver tid gældende
bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven,
designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i
Abonnementsbetingelserne eller abonnementsaftalen.

12. Leverandør
Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:
FrontRead ApS
Åbogade 15
DK-8200 Aarhus N
CVR: 25663497
Tlf.: +45 29 99 45 02
Mail: info@frontread.dk
Web: www.frontread.com

