Datakortet a.s
Tilleggsavtale for skoler

Mellom

________________________________________(organisasjonens navn)
________________________________________(organisasjonsnummer)
________________________________________(adresse)
________________________________________
________________________________________(ansvarlig person)
(heretter kalt "Testsenteret")

og

Datakortet a.s
9917 Kirkenes
org.nr. 977 309 883

er det i dag inngått tilleggsavtale om spesielle betingelser for Testsenterets fremtidige virke som
autorisert Testsenter med ”skolestatus”.
§ 1. Krav til skole-status
For å ha status som et ”skole-testsenter” må følgende krav være oppfylt;
• skolen må være offentlig godkjent grunnskole, videregående eller høyskole/universitet
• minimum 75% av gjennomførte tester i autorisasjonsperioden må være foretatt av elever
og/eller ansatte
Kurssenter som driver på kommersiell basis med salg av kurs o.l omfattes ikke av denne avtalen.
§ 2. Priser
Se Datakortets veiledende prisliste for skoler.
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§ 3. Registrering
Testsenteret forplikter seg til løpende å registrere bakgrunn til kandidatene som testes. I tillegg til
registrering av ordinære data i administrasjonssystemet skal det registreres bakgrunn for
kandidatene hvor det skal fremgå om de er elever og/eller ansatte.
§ 4. Rapportering
Testsenteret forplikter seg til å rapportere status for siste periode ved årsforfall samt på
forespørsel fra Datakortet a.s.
§ 5. Brudd på avtalen
Hvis skolen bryter avtalen vil det etter en skriftlig påpekning fra Datakortet a.s bli gjort om til et
ordinært Testsenter på vanlige betingelser.
Hvis skolen ikke kan dokumentere at de oppfyller betingelsene vil de bli etterfakturert for
mellomværende mellom skolepris og ordinær pris for all omsetning for siste periode.
§ 6. Oppsigelse
Hvis skolen ønsker å gå over til ordinære betingelser må dette varsles skriftlig til Datakortet a.s.
§ 7. Tvister
Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst ved
forhandlinger. Fører ikke disse frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift etter
tvistemålslovens kapittel 32. Rett verneting er Tana og Varanger Herredsrett.
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