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IT-policy med avtal för studerande  
& samtycke för publicering 
 

1. It-regler och användning av it-utrustning för studerande 
 
Dessa villkor reglerar förhållandet mellan studerande och Wången (Wången AB) gällande 
nyttjande av Wångens datanät, tjänster och utrustning (it-system) samt elevdatorer (endast 
för gymnasiestuderande).  

Wången erbjuder sina studerande möjligheter att använda Wångens it-system, ha tillgång till 
bredbandsuppkoppling och skriva ut dokument. Gymnasieelever erbjuds under sin studietid 
att ha tillgång till en personlig dator med de program som finns installerade.  

Studerande har tillgång till Office 365. Det innebär att alla på Wången har goda möjligheter 
till informationssökning, tillgång till andra it-system och möjlighet att kommunicera på ett 
sätt som krävs i dagens undervisning och studier. 

Du kan: 

• Söka information på internet för dina studier 
• Använda program som tillhandahålls av Wången eller huvudman 
• Spara dokument och filer digitalt på Onedrive, usb eller andra digitala medier. 
• Skriva ut dokument och filer för dina studier 

 
Det är inte tillåtet att: 

× ladda ner och/eller installera program som inte godkänts av Wången eller huvudman.  
× ändra inställningar på Wången datorer 
× ladda ner eller använda upphovsrättsskyddat material t.ex. MP3-filer, bilder, filmer m.m. 
× besöka webbplatser eller ladda ner filer med pornografiskt innehåll  
× besöka webbplatser eller ladda ner filer som på något sätt strider mot svensk lagstiftning 
× kopiera program från skolans datorer 
× använda Wångens it-system i kommersiellt syfte 
× låta någon annan använda ditt användarnamn och lösenord 
× trakassera, kränka eller förnedra någon via e-post, chat, forum, webbplatser eller liknande  
× medvetet sprida virus 

 

Om du i något fall är osäker på vad du får göra, kontakta it-ansvarig. 

Wången har rätt att ta del av det som den studerande har sparat i skolans it-system för att 
kontrollera att inget lagbrott har begåtts och att den studerande har följt innehållet i detta 
dokument. Utrustningen skall användas med största försiktighet för att minimera risken för 
skada på utrustningen. Om utrustningen skadas på grund av oaktsamt användande har 
Wången rätt att kräva ersättning. 
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2. Lösenord 
 
Du ska hålla ditt/dina lösenord hemligt och skall snarast tala om för läraren eller it-ansvarig 
om någon fått reda på lösenordet eller om du misstänker att någon använt ditt lösenord.  

Om vi upptäcker missbruk så kommer vederbörande att bli varnad. Vid upprepat missbruk 
kommer det i varje enskilt fall att utredas och det vidtas det åtgärder som behövs. 
Misstanke om lagbrott polisanmäles! 

 
3. Publicering av bilder på Internet 

Wången värnar om våra studerandes personliga integritet. Vi följer Dataskyddsförordningen 
(GDPR) och Datainspektionens rekommendationer. Därför behöver ni fylla i 
samtyckesavtalet på nästa sida.  
 
Vi fotograferar, filmar och skriver om både undervisning och aktiviteter under och efter 
skoltid. Materialet används för att visa vad vi gör och för att marknadsföra Wången. 
Materialet kan publiceras på vår webbplats och i sociala medier; som t.ex. våra kanaler på 
Facebook, Instagram och Youtube eller i Facebookgruppen Wången förälder. Vi gör även en 
del trycksaker, reklamblad och en tidning. Vi skickar ut pressmeddelanden och gör 
presentationer med bilder i.  
 
Wången, Flyinge och Strömsholm är hästnäringens tre riksanläggningar som samlas under 
Hästnäringens nationella stiftelse. Samarbetet och våra nära relaterade verksamheter gör att 
bilder och filmer även kan komma att synas i deras kanaler.  
 
Om ni tycker att något inlägg bryter mot reglerna eller om ni vill att vi tar bort en 
bild/text/film av någon annan anledning, ber vi er kontakta oss snarast. 
 
Läs mer om GDPR och Datainspektionens rekommendationer på: 
https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/ 
http://www.datainspektionen.se 
 
 
 
Vänligen, 
Roger Engstrand 
It-ansvarig 
Wången AB 
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Godkännande av it-regler och handhavande av it-utrustning för studerande 
□ Ja, jag/vi har tagit del av Wången dokument ”IT-policy med avtal för studerande  
& samtycke för publicering” och tänker följa det. 
 
Samtycke publicering   
□ Ja, jag/vi godkänner publicering av bilder/filmer och namngivning i tryckta eller digitala 
media enligt punkt 3 i detta avtal.  

□ Nej, jag/vi godkänner inte publicering av bilder/filmer och namngivning tryckta eller 
digitala media enligt punkt 3 i detta avtal.  

Rabatt på försäkring 
Studerande på Wången har genom vårt samarbete med Agria djurförsäkring möjlighet att få 
10 % rabatt på försäkring för två hästar och två smådjur. För att få rabatten krävs att vi delar 
uppgifter om att man studerar på Wången.  

□ Ja, jag godkänner att Agria djurförsäkring får tillgång till mina personuppgifter så att jag 
kan erbjudas 10 % rabatt. 

□ Nej, jag godkänner inte att Agria djurförsäkring får tillgång till mina personuppgifter och 
avsäger mig därmed erbjudande om rabatt på försäkring. 
 
 
 
Elevens namn:  ____________________________________________ 
 
Elevens underskrift: ……………………………………………………....…..…..…..…..…..…..…. 
 
Namnförtydligande: …………………………………………….………....…..…..…..…..…..…..… 
 
Vårdnadshavares underskrift: ……………………………………………..…..…..…..…..…..….. 
 
Namnförtydligande: ……………………………………………………....…..…..…..…..…..…..….. 
 
Vårdnadshavares underskrift: ……………………………………………..…..…..…..…..…..…… 
 
Namnförtydligande: ……………………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..… 
 
 
Ort………………………………………. datum …………….. 20……. 
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