
             

 

GDPR och användarroller 

Vi har förbundit oss till att alla tjänster vi erbjuder följer GDPR. Vi har även förbundit oss till att hjälpa våra 

kunder i arbetet att uppfylla GDPR:s krav. Vi behandlar de insamlade personuppgifterna med ändamålsenlig 

noggrannhet och enligt de krav som tillämplig lagstiftning ställer. 

 
Hur skyddar vi informationen? 

Via lösenord. Varje användare har ett användarnamn och ett lösenord till TinyApp-tjänsten. 

 
Vilka uppgifter förvarar vi? 

Varje användare ser via sitt användargränssnitt vilka uppgifter som sparats om barnet. Vårdnadshavaren 

ser all information som sparats om barnet via användargränssnittet. 

 
Var sparar vi informationen? 

Vi använder den globalt kända och pålitliga Amazons datalagringstjänster i Frankfurt, Tyskland. 

 
Andra verksamhetsprinciper 

• Daghemmet/kommunen är TinyApp-kund och registeransvarig. 

• De inbjudna föräldrarna är registrerade användare. 

• TinyApp är den som hanterar informationen. 

• TinyApp övervakar eller granskar inte det innehåll som användarna publicerar på appen. 

• TinyApp raderar eller anonymiserar alla personuppgifter som gäller användaren enligt användarvillkoren 

då användaren avslutar användningen av appen och då användaren inte längre använder de tjänster 

som TinyApp-tjänsten erbjuder. 

 
  



             

 

Vilka uppgifter sparas i loggen? 
Om du har loggat in i vår tjänst kan några av följande uppgifter bli kopplade till ditt konto: 

• Din IP-adress eller förmedlingsserverns IP-adress 

• Domänuppgifterna 

• Din internet-operatör kan i vissa fall sparas beroende på hur din operatöranslutning är konfigurerad 

• Uppgifter om enhet och operativsystem 

• Tidpunkt för ditt besök 

• Längden på ditt besök 

• De delar av appen som du besökt 
• Antal besök  
 

Användarroller 
TinyApp-tjänsten har fyra (4) olika användarroller. 
 

1. Organisationens huvudanvändare 

Hela kundorganisationens huvudanvändare kallas Superadmin. I den här rollen ser användaren alla 

organisationens uppgifter, kan administrera andra användare och skapa, ta i bruk och ta ur bruk 

organisationens mallar, till exempel för barnets plan för småbarnspedagogik. Dessutom har Superadmin 

tillgång till alla funktioner som finns tillgängliga via appens kundgränssnitt. 

2. Enhetens huvudanvändare 

Huvudanvändaren för en enhet eller grupp inom kundorganisationen kan administrera den egna 

enhetens/gruppens användare. Enhetens/gruppens huvudanvändare kan använda appens funktioner för 

enhetens/gruppens 

del. Dessutom har enhetens/gruppens huvudanvändare tillgång till alla lärarrollens funktioner. 

3. Lärare 

Läraren har tillgång till sin enhet eller grupp. Läraren kan använda appens funktioner för sin 

enhet eller grupp. 

4. Förälder 

Föräldern har tillgång till uppgifterna om sitt barn i appen.  

Mer information 
HelsinkiNYC International Oy 

FO-nummer 2546069-5 

Taina Mikkola 

tfn 040 536 1834 
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