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DIPLOMERAD GYMNASIEEKONOM 
 
 

 
 
 
 
SAMARBETSAVTAL 
Diplomerad Gymnasieekonom 
 
Parter:    Certifierat i SverigeAB (CESAB)  
               Box 2184, 103 15 Stockholm  
               Organisationsnummer: 556530-3962 
 
 
……………………………………………………………………(SKOLAN)  
 
……………………………………………………………………(Adress)  
 
……………………………………………………………………(Fakturaadress med ref.nummer)   
 
……………………………………………………………………(e-post för pdf-faktura) 
 
……………………………………… (Organisationsnummer) 
 
 
 
1. Ingress 
Certifierat i Sverige AB - CESAB tillhandahåller ett koncept benämnt Diplomerad Gymnasieeko-
nom med målsättning att SKOLAN ska kunna utbilda elever som uppfyller kraven för att diplome-
ras som Diplomerade Gymnasieekonomer. 
 
 
2. Certifieringsorganet 
För certifieringen har CESAB skapat ett certifieringsorgan som självständigt utarbetar, underhåller 
och fastställer regler och riktlinjer för certifiering av skolor som följer konceptet samt kriterier för 
diplomering av elever. Certifieringsorganet är sammansatt av nio ledamöter som utses av olika 
stödjande organisationer och institutioner. 
CESAB svarar för certifieringsorganets kansli och har förbundit sig att i alla avseenden följa certi- 
fieringsorganets direktiv och verkställa dess beslut. 
 
 
3. Rättigheter 
CESAB äger rätten till varumärke, logotype, arbetsdokument, informationsmaterial och andra ka- 
rakteristika som används inom konceptet Diplomerad Gymnasieekonom och utfäster sig att, så långt 
det är lagligen möjligt, skydda dessa rättigheter från intrång. Rättigheterna kan komma att förändras 
genom beslut av certifieringsorganet. 
CESAB upplåter, utan ensamrätt, till SKOLAN rätten och skyldigheten att under avtalstiden utbilda 
Diplomerade Gymnasieekonomer på de villkor som framgår av detta samarbetsavtal. 
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4. CESABs åtaganden 
CESAB åtar sig; 

• att informera om utbildningen av Diplomerade Gymnasieekonomer till universitet, högskolor, 
arbetsmarknaden samt myndigheter, institutioner och organisationer på riksplanet; 

• att för SKOLAN tillhandahålla digitala original av logotyper, elevbroschyr, annonsoriginal och 
annat informationsmaterial som stödjer rekrytering av elever 

• att via hemsidan förse SKOLAN med information om certifieringsprocessen och gällande krite-
rier för diplomering, samt att löpande revidera och komplettera dessa enligt beslut och anvis-
ningar från certifieringsorganet; 

• att instruera berörda lärare och annan personal i SKOLAN i utbildning av Diplomerade Gymna-
sieekonomer. 

 
5. Skolans åtagande 
SKOLAN åtar sig; 

• att noga följa de anvisningar som utges av CESAB beträffande konceptet Diplomerad Gymnasi-
eekonom och att betala stadgade avgifter; 

• att utarbeta ett eget ”certifieringsdokument” som beskriver hur SKOLAN kommer att arbeta för 
att uppfylla certifieringsorganets krav och kriterier för diplomering samt att genom 
självutvärdering följa upp detta certifieringsdokument årligen; 

• att inte använda varumärke, logotype, arbetsdokument, elevbroschyrer, annonser och övrigt in-
formationsmaterial beträffande konceptet Diplomerad Gymnasieekonom i samband med annan 
verksamhet än den som framgår av detta avtal; 

• att respektera att varumärke, logotyp, arbetsdokument, informationsmaterial och övrigt material 
i den virtuella miljö som SKOLAN erhåller med anledning av detta avtal är CESABs egendom, 

• att informera elever i grundskolan, föräldrar samt studie- och yrkesrådgivare om möjligheterna 
att diplomeras som Diplomerad Gymnasieekonom, samt; 

• att informera om utbildningen till arbetsliv och närsamhälle i övrigt. 
 
 
6. Behandling av personuppgifter 
SKOLAN uppdrar åt CESAB att behandla personuppgifter enligt GDPR för de av SKOLANS ele-
ver som ansöker om diplom. CESAB samlar huvudsakligen in personuppgifter för att trycka unika 
elevdiplom (Diplomerad Gymnasieekonom) och för att följa upp elevers syn på Diplomerad Gym-
nasieekonom vid två tillfällen; I samband med gymnasieexamen och tre år efter examen. 
CESAB registrerar också kontaktpersoner och rektor vid Certifierade skolor. Syftet är att hålla kon-
takt med certifierade skolor, att skicka information (om möten, uppföljningsbesök, utbildningar etc) 
,nyhetsbrev och uppföljningsenkäter inom ramen för organisationens kvalitetsarbete. 
 
Elevers personuppgifter samlas in och behandlas av CESAB i samband med att registrering för di-
plom. Eleven anger då personnummer, namn, gymnasieskola och e-postadress. 
Kontaktpersoner vid certifierade skolor registreras i samband med att skolan påbörjar sin certifie-
ring, eller vid önskemål från skolan om registrering av personer. De uppgifter som registreras om 
skolpersonal är namn, gymnasieskola och e-postadress. SKOLAN åtar sig att lämna och kontrollera 
personuppgifter för registerhållningen. 
 
7. Avgifter 
SKOLAN erlägger till CESAB en årlig service- och certifieringsavgift som uppgår till ett halvt or-
dinarie prisbasbelopp och betalas årsvis i förskott mot av CESAB utfärdad faktura. Om SKOLAN 
önskar utnyttja CESABs tjänster därutöver, erlägger SKOLAN särskilda avgifter till CESAB för 
exempelvis introduktionsutbildning och fortbildning av berörda lärare. Från och med ht 2018 till-
kommer en avgift på 500 kr för årliga omkostnader i samband med utökad webbsäkerhet. 
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8. Förbindelser 
SKOLAN har varumärke, logotyp, arbetsdokument, informationsmaterial och andra karakteristika 
beträffande konceptet Diplomerad Gymnasieekonom till låns och förbinder sig att vid Samarbets- 
avtalets upphörande, oavsett skäl därtill, omgående återlämna detta till CESAB samt förstöra samt- 
liga digitala kopior. 
 
9. Avtalets giltighetstid 
Detta avtal gäller från undertecknandet och förlängs därefter automatiskt med ett år i sänder om av-
talet inte sagts upp senast 6 månader före den aktuella avtalsperiodens utgång. 
 
10. Avtalets förtida upphörande 
Om SKOLAN gör sig skyldig till grovt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom tre månader efter 
skriftlig anmodan, har CESAB rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Avtalet 
upphör automatiskt att gälla om SKOLAN upphör att vara certifierad att utbilda Diplomerade Gym-
nasieekonomer. 
 
11. Ändringar 
Detta avtal innehåller parternas hela överenskommelse. Ändring eller komplettering kan endast ske 
skriftligen med båda parters underskrifter. 
 
12. Tvister 
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta samarbetsavtal och därmed sammanhäng- 
ande rättsförhållanden ska avgöras genom skiljedom enligt reglerna för förenklat skiljeförfarande 
vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. 
 
 
Detta samarbetsavtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.  
 
…………………………………..     och             Stockholm den ....../...... 20..... 
 
………………………………….(SKOLAN)      Certifierat i Sverige AB 
 
 
………………………………………                 …………………………………… 
Underskrift              Underskrift 
 
………………………………………                 ……………………………………… 
Namnförtydligande                                                              Namnförtydligande 


