
Abonnements-aftale for Afasi-assistent / web-app, version 4, abonnementer fra 2.3.22 
 
Denne abonnements-aftale omhandler brugen af web-app’en ”Afasi-assistent” (www.afasi-
assistent.dk/app), som produceres og forhandles af Cognisoft ApS, Sættedammen 5, 3400 
Hillerød. 
 
Professionelle brugere skal have et institutions-abonnement. En institution kan have flere fysiske 
adresser, men skal have samme daglige ledelse med det faglige ansvar for afasi-undervisningen, 
og adresserne skal have samme ean-nummer ved indkøb. Et institutionsabonnement gælder for 
det antal kursister (borgere), det er købt til. Institutionens administrator kan oprette et vilkårligt 
antal undervisere (logopæder), men der kan ikke trænes med underviser-konti. Flere kursister 
(borgere) må ikke dele samme konto. En kursist-konto kan deaktiveres for at give plads til en 
anden kursist, men en deaktiveret konto må tidligst genaktiveres 30 dage senere. Man kan fortsat 
se resultater på deaktiverede konti. 
 
Private abonnementer kan kun anvendes af private, kun af en enkelt bruger, og må ikke bruges i 
firmaer eller af offentlige institutioner. Private abonnementer kan ikke tilknyttes en underviser-
konto. 
 
Al programkode ejes af Cognisoft ApS, er beskyttet af copyright og må ikke kopires. Tilhørende 
billedfiler og lydfiler ejes af Cognisoft ApS og er beskyttet af copyright, eller Cognisoft ApS har 
tegnet licens på ret til at anvende materialet, og det må ikke kopieres fra app’en og anvendes i 
nogen andre for sammenhænge, det være sig på nettet eller i printet form (undtaget er 
materialer, som er stillet frit til rådighed af ophavspersonerne). 
 
Cognisoft ApS stiller ingen garantier for effekten af brugen af Afasi-assistent og kan ikke tage 
ansvar for eventuelle skadevirkninger ved brug af app’en. Afasi-assistent er et 
undervisningsmateriale og er ikke til medicinsk brug. Afasi-assistent indeholder ingen form for 
medicinsk test, diagnose eller vejledning.  
 
App’ens taleforståelse i benævnelsesopgaver er ikke perfekt og kan påvirkes af fx dysartri og 
dialekt. Det påligger derfor underviser at vælge egen-vurdering i stedet, hvis taleforståelse ikke 
fungerer for kursisten. 
 
Cognisoft ApS kan ikke garantere mod driftsforstyrrelser, men længerevarende forstyrrelser (mere 
end et døgn varende) vil blive kompenseret med en tilsvarende forlængelse af 
abonnementsperioden, hvis abonnenten anmoder om dette. Der foretages regelmæssig, men ikke 
daglig backup af data for opgavesæt, forløb, brugerkonti og resultater. 
 
Persondata: 
Afasi-assistent indsamler ikke oplysninger ud over login-oplysninger (email og et kaldenavn) samt 
opgavesæt, forløb og træningsresultater. Gemte data kan ses af udvikleren hos Cognisoft ApS. 
Kursister og private brugere kan kun se egne data. Undervisere kan se data for de kursister, som er 
tilknyttet samme center (institutions-abonnement). Det er dog muligt for en underviser at 
overflytte en kursist-konto til en anden underviser.  
 



Undervisere og kursister må ikke indtaste fulde navne, cpr, oplysninger om diagnoser eller anden 
personhenførbar eller sensitiv information i nogen felter i app’en. Underviseren har ansvar for at 
slette kursistkonti efter ophørt undervisning i henhold til persondatalovgivningen. 
 
Data opbevares i en Google Cloud Firestore database i et europæisk datacenter. Google har 
forpligtet sig til at følge EU's persondataforordning (GDPR). Afasi-assistent anvender ikke cookies 
og anvender heller ikke nogen dele af Google Analytics sporingsredskaber eller lignende. 
 
Data slettes af Cognisoft ApS ved ophør af abonnement samt på anmodning. 
 
Undervisere kan desuden oprette og slette kursister og har ansvaret for at slette disse ved ophør 
af undervisning samt på anmodning. 
 
Der er taleforståelse i nogle af opgaverne. Denne processeres hos Google Cloud Services. Der 
fremsendes kun de korte lydfiler, som optages ved besvarelse af opgaverne (benævnelse af 
billeder). Endvidere anvendes talesyntese i nogle opgaver, som også genereres hos Google, når en 
underviser laver nye opgavesæt. Derefter gemmes de producerede lydfiler på Cognisoft ApS' 
server (hos cHosting, som vi har databehandleraftale med). 
 
Persondata-ansvarlig hos Cognisoft ApS er Palle M. Pedersen. 
 


