
Ditt personvern i LinkedIn Learning 
 
Denne siden beskriver formålet, det rettslige grunnlaget og andre detaljer om høyskolens 
deling av dine personopplysninger med LinkedIn, samt hvor personopplysninger skal lagres og 
hvordan de kan brukes.  
 

1. Data som høyskolen deler med LinkedIn og som LinkedIn får fra deg 
Når du oppretter en LinkedIn Learning-konto og logger på med Azure AD, deles skolens 
brukernavn, skolens e-postadresse, og tilknytning (f.eks. «ansatt», «student») med LinkedIn 
Corporation. Dette er personopplysninger som kreves for å få sikker tilgang til tjenesten. 
 
LinkedIn Corporation får også tilgang til din læringsaktivitet, bl.a.: 

• Nøkkelord for ferdigheter og emner som indikerer dine interesseområder, og kurs som 
blir tatt. De brukes til å anbefale relevante LinkedIn-læringskurs.  

• Bokmerker, notater, osv. du lagrer. 

• Kurs og videoer du ser på, fullførte kurs, populære kurs, populære videoer, tilpasset 
innhold, unike pålogginger, og unike visninger. 
 

Det er helt frivillig å bruke LinkedIn Learning. 
 
Dersom du har en personlig profil på LinkedIn, er det mulig å koble sammen opplysninger fra 
bruk av LinkedIn Learning med din egen personlige bruker hos LinkedIn (for å kunne legge til 
kurs du gjennomfører i LiL profil). Det er helt frivillig. Du har kontroll over hvilken 
læringsaktivitet som deles med LinkedIn-nettverket ditt. 
 
LinkedIn Corporation kan behandle dine opplysninger til sine egne formål hvis du kobler 
sammen opplysninger fra bruk av LinkedIn Learning med din egen personlige bruker hos 
LinkedIn. Høyskolen er behandlingsansvarlig bare for det som eksklusivt hører til bruk av 
LinkedIn Learning (se Seksjon 1). LinkedIn Corporation er behandlingsansvarlig for den 
behandling som er knyttet til din personlige bruker på LinkedIn. Dette forholdet er utenfor 
høyskolens kontroll.  
 
Les mer om hva høyskolen og LinkedIn-nettverket ditt (hvis du kobler læringskontoen din til 
din personlige LinkedIn-profil) kan og ikke kan se om deg: 
https://www.linkedin.com/help/learning/answer/71996?lang=en 
 
Mer informasjon om personvern i LinkedIn finner du i LinkedIns personvernerklæring: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 
 

2. Det rettslige grunnlaget 
Høyskolen Kristiania plikter å tilby undervisning på et høyt faglig nivå. Det overordnede 
formålet med å behandle personopplysninger i forbindelse med bruken av digitale 
undervisningstjenester, er å øke studentenes kunnskap. Høyskolen har en berettiget interesse 
i å bruke LinkedIn Learning som en del av undervisningen. LinkedIn Learning vil bidra til at 
undervisningen blir enda mer tilgjengelig og vil støtte både digital undervisning og 
undervisning i klasserommet.   
 

https://www.linkedin.com/help/learning/answer/71996?lang=en
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv


3. LinkedIns brukeravtale og retningslinjer 
Din bruk av tjenesten er underlagt LinkedIns brukeravtale og retningslinjer for 
informasjonskapsler og personvern som dekker hvordan de samler inn, bruker, deler og lagrer 
dine personopplysninger. 
 

4. Hvordan informasjonen din blir brukt 
Høyskolens administrator vil kunne se læringsaktivitet gjennom rapporter, for eksempel 
kurs/videoer som ble sett via høyskolens LinkedIn Learning-konto. Læringsaktiviteten skal 
aldri brukes som grunnlag for å vurdere dine prestasjoner. Høyskolen kan bare bruke 
informasjonen om læringsaktiviteten for å få en oversikt over bruken av LinkedIn Learning 
generelt i skolen, da dette vil være en berettiget interesse for HK. Les mer om hva høyskolen 
kan og ikke kan se om deg: https://www.linkedin.com/help/learning/answer/71996?lang=en  
 

5. Datalagring 
Personopplysningene dine lagres sikkert på LinkedIn-servere og kan overføres til en 
destinasjon utenfor EØS. Du kan finne ut mer om dette i seksjon 5 («Annen viktig 
informasjon») i LinkedIns personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy?trk=hb_ft_priv 
 
Arkivering og sletting av kontoer 
For informasjon om arkivering og sletting av kontoer, se seksjon 4 i LinkedIns 
personvernerklæring («Dine valg og forpliktelser»): https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy?trk=hb_ft_priv  
 
Mer informasjon 
Hvis du har spørsmål om personvern i LinkedIn Learning, kan du rette dem til høyskolens 
personvernombud: personvernombud@kristiania.no   
 
Les mer om dine rettigheter i høyskolens personvernerklæring: 
https://www.kristiania.no/om-kristiania/personvern/  
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