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Arcadas Youtube - policy för användning av tjänsten  

Genom sitt avtal med Google Apps for Education erbjuder Arcada alla sina användare 
möjligheten att använda Youtube för 1)uppladdning, 2)publicering och 3)spridning av 
videomaterial (läs mer om de tre stegen i Youtube-beskrivningen).  

Din identitet och ditt användarkonto  

Som Arcada-användare laddar du upp endast sådant material som är förenligt med denna 
policy.  

Arcadas Youtube-kanal har en administratör med befogenhet att administrera såväl 
användare som uppladdat material.  

Integritetsskydd och samtycke  

Personer som filmas bör ha gett sitt samtycke till att bli filmade och till att videon sprids. 
Diskutera alltid med de personer som filmas för vilket syfte filmen görs och i vilka kanaler 
den sprids. Kom också överens om hur länge du får använda videoinspelningen.  

Om du filmar en föreläsning, ett seminarium eller annan tillställning, bör du be arrangören 
om tillstånd och föreläsarna om deras samtycke. Informera även deltagarna på förhand så 
att de som önskar kan placera sig på sådana platser i rummet att de inte syns i videon.  

Moderering och administrering av materialet  

Material som hanteras på Arcadas Youtube modereras inte, utan du själv bär ansvaret för att 
materialet är förenligt med upphovsrättsliga bestämmelser och Arcadas policy.  

Moderatorn har rätt att avlägsna föråldrat, kränkande eller på annat sätt opassande material 
såväl som material för vilket moderatorn mottagit meddelande om misstanke om brott mot 
upphovsrättslagstiftningen. Moderatorn fattar beslutet tillsammans med 
kommunikationschefen, och den användare som laddat upp materialet underrättas om 
åtgärden och anledningen till beslutet.  

Uppladdning och publicering av material  

Material som är avsett att bidra till, etablera och utveckla Arcadas brand laddas upp av 
Arcadas kommunikationsavdelning. Om du vill bidra med PR- och branding-material bör du 
kontakta kommunikationsavdelningen. Om du framställt materialet tillsammans med andra 
personer, kom tillsammans överens om villkoren för publicering och spridning. Efter 
uppladdning publicerar du materialet på rätt sätt - offentligt, olistat eller privat (se 
handledningen) - dvs. så, att endast behöriga användare har tillgång till det.  
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Spridning av materialet  

Spridningen av materialet är den sista och avgörande länken för att garantera att allt 
material hanteras med respekt för upphovsrätt, integritetsskydd och god vetenskaplig 
praxis.  

Sprid materialet endast till behöriga användare och så, att publicering och spridning av 
materialet följer samma linje. Beakta att behöriga användare kan sprida adressen (länken) 
till materialet till obehöriga användare. Av den anledningen är det viktigt att du även 
publicerar materialet på rätt sätt - offentligt, olistat eller privat.  

Se även den allmänna policyn gällande molntjänster samt upphovs- och nyttjanderätt!  

 


