Vilkår for brug
Disse ”Vilkår for brug” og alle andre dokumenter, der henvises til i denne aftale, beskriver de
betingelser og vilkår som er gældende, når du bruger vores hjemmeside, https://acurail.dk
(vores hjemmeside). Når du bruger vores hjemmeside, så accepterer du at være underlagt
og overholde disse ”Vilkår for brug”.
Disse ”Vilkår for brug” er gældende fra 12/11-2018.
Læs venligst disse ”Vilkår for brug” omhyggeligt igennem. Vi anbefaler, at du printer en kopi
ud af disse ”Vilkår for brug” og gemmer den, ligesom vi anbefaler, at du printer alle fremtidige
udgaver af dem ud, da vi vil opdaterer disse, hvis det bliver nødvendigt. VI SKAL ISÆR BEDE
DIG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AFSNIT 14 (UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNING AF
ANSVAR),
15
(ERSTATNING),
16
(ANSVARSFRASKRIVELSE)
OG
17
(ALDERSBEGRÆNSNINGER FOR BRUG AF VORES HJEMMESIDE).
Hvis du af den ene eller anden grund ikke kan accepterer disse ”Vilkår for brug” eller ikke
ønsker at være underlagt disse, så må du ikke besøge og bruge vores hjemmeside.
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1.

Vores detaljer

1.1

Acurail driver denne hjemmeside.

1.2

Acurail er en virksomhed i Danmark (cvr nr. 39442574). Vores firmaadresse er
Fyrrelunden 89, 6705 Esbjerg Ø.

1.3

Vores telefonnummer er +45 53874040 og vores e-mail adresse er info@acurail.dk.

2.

Dit ansvar overfor andre som besøger vores hjemmeside på dine enheder eller
via din Internet forbindelse
Du skal sikre, at alle personer som besøger vores hjemmeside fra din(e) computer(e)
eller enhed(er) eller som har adgang til eller mulighed for at få adgang til vores
hjemmeside fra din(e) computer(e) eller enhed(er) eller som bruger din
internetforbindelse, er bekendt med disse ”Vilkår for brug” og alt andet dokumentation
som der henvises til heri og at disse personer også accepterer at være underlagt og
overholde disse ”Vilkår for brug”. Hvis disse personer af den ene eller anden grund
ikke er enig i disse ”Vilkår for brug” eller ikke ønsker at være underlagt disse, så må de
ikke besøge eller bruge vores hjemmeside og du kan ikke give dem tilladelse til at gøre
det.

3.

Andre dokumenter der regulerer dit brug af vores hjemmeside

3.1

Som tillæg til disse ”Vilkår for brug”, så er dit brug af vores hjemmeside også
regulereret af følgende dokumenter:
(a)

Vores privatlivspolitik, som du finder på hjemmesiden under privatlivspolitik.
Vores privatlivspolitik beskriver vores brug af dine oplysninger og den beskriver
de typer af oplysninger, som vi indsamler, grunden til at vi indsamler dem, i
hvilke tilfælde vi eventuelt giver dem videre til tredjepart, hvilke
omstændigheder, der skal være til stede og af hvilke grunde og alt andet
relevant information som er relateret til vores brug og/eller behandling af dine
oplysninger og dine rettigheder i forbindelse med dine oplysninger.

(b)

Vores cookies politik, som du finder på hjemmesiden under cookies politik.
Vores cookies politik regulerer vores brug af cookies og lignende teknologier på
vores hjemmeside. Den beskriver hvilke typer af cookies, som vi bruger og
formålet.

3.2

Ved at tilgå og bruge vores hjemmeside, så samtykker du til at du er underlagt de vilkår
og betingelser, som er beskrevet i disse ”Vilkår for brug”. Du anerkender, at vi må
behandle dine oplysninger i henhold til vores privatlivspolitik og vores brug af cookies
og lignende teknologier i henhold til vores cookies politik. Hvis du ikke kan godkende
disse betingelser, der er beskrevet i vores ”Vilkår for brug”, så må du ikke benytte vores
hjemmeside.

4.

Tilgængelighed for vores hjemmeside

4.1

Vi står ikke inde for og giver ingen garantier for at:

4.2

(a)

Hjemmesiden er tilgængelig på ethvert tidspunkt og fra ethvert specifikt grafisk
placering;

(b)

Din adgang til vores hjemmeside vil være kontinuerlig og uden afbrydelser; eller

(c)

Hjemmesiden er tilgængelig og tilpasset alle browsere, computer, tablets,
telefoner eller andre platform, som man kan tilgå en hjemmeside fra.

Vi forbeholder os retten til at suspendere adgang til hele eller dele af hjemmesiden af
hvilken som helst grund inklusiv forretningsmæssige eller operationelle grunde såsom
forbedring af udseende eller funktionalitet af vores hjemmeside, opdatering af indhold,
periodisk vedligehold eller løsning af andre forhold, som vi bliver bekendt med. Når vi
forventer, at vi bliver nødsaget til at suspendere adgangen til hjemmesiden i en længere
periode, så vil vi forsøge at give dig besked på forhånd, hvis det er praktisk muligt.

4.3

[Vores hjemmeside er udarbejdet for brugere primært i Danmark. Selvom siden kan
tilgås fra andre lande, så står vi ikke inde for at vores hjemmeside er i
overensstemmelse med alle andre gældende lovkrav i andre jurisdiktioner end
Danmark eller at det indhold, som er tilgængeligt på vores hjemmeside er egnet til
brugere fra andre lande.

5.

Ændringer som vi måtte foretage i vores ”Vilkår for brug” eller andet
dokumentation

5.1

Vi forbeholder os retten til at opdatere disse ”Vilkår for brug”, vores privatlivspolitik,
vores cookies politik og alt andet dokumentation, der refereres til i nogle af disse
dokumenter fra tid til anden. Vi kan beslutte at ændre vores vilkår for brug eller andre
af disse dokumenter af forskellige grunde, som f.eks.:
(a)

Så de afspejler eventuelle ændringer i den måde, som vi driver vores
virksomhed på;

(b)

Til at tage højde for eventuelle ændringer, som vi udfører på vores hjemmeside
inklusiv og uden begrænsninger, alle nye funktioner og funktionaliteter, som vi
tilbyder, eventuelle tilretninger til den måde, som vi giver dig besked på, eller
eventuelle ændringer i indhold, formål, tilgængelighed på vores hjemmeside;

(c)

Til præcist at beskrive vores nuværende databehandlingsaktiviteter så du altid
bliver opdateret på vores måde at gøre tingene på;

(d)

Til at informere dig om eventuelle ændringer i den måde vi bruger cookies og
lignende informationsindsamlende teknologier på; eller

(e)

For at sikre at vores dokumentation overholder og bliver ved med at overholde
med alt nuværende og fremtidig lovgivning, regulativer og offentlige
retningslinjer.

5.2

Hvis det er påkrævet iflg. lovgivningen, så giver vi dig besked om alle ændringer i disse
”Vilkår for brug” og andet dokumentation, som vi henviser til ved at vise en besked på
vores hjemmeside og/eller ved at lægge en opdateret version af vores Vilkår for brug
eller andre dokumenter op på vores hjemmeside med en ny ”gældende fra dato” som
vil stå i starten af dokumentet.

5.3

Ved at fortsætte med at besøge vores hjemmeside efter at vi har opdateret vores ”Vilkår
for brug”, vores salgsbetingelser, og/eller ”Aftale om brugerindhold”, så accepterer du
at være underlagt disse i den opdaterede version. Du anerkender også ved at fortsætte
med at besøge vores hjemmeside, efter at vi har opdateret vores privatlivspolitik
og/eller vores cookies politik, at de retningslinjer, som er beskrevet i disse opdaterede
politikker er gældende for vores behandling af dine oplysninger og vores brug af
cookies og lignende teknologier.

5.4

Du skal tjekke disse ”Vilkår for brug” og alle andre dokumenter, som der henvises til i
disse vilkår hver gang du besøger vores hjemmeside for at sikre at du er bekendt med
de vilkår som er gældende for dig på det aktuelle tidspunkt.

5.5

Den dato hvor disse ”Vilkår for brug” og/eller ethvert andet dokument (inklusiv vores
priatlivspolitik og cookies politik) sidst blev ændret, vil stå i toppen af dokumentet og vil
være beskrevet som dette dokuments “ikrafttrædelsesdato”

6.

Dine brugeroplysninger

6.1

Hvis vi sender dig dine brugeroplysninger som f.eks. brugernavn,
identifikationsnummer, kontokode og/eller kodeord, så skal du opbevare disse

informationer fortroligt og beskyttet og du må ikke give dem videre til andre. Alle
brugeroplysninger som vi stiller til rådighed for dig, må kun benyttes af kontoejeren og
ikke af nogen anden person. Du er ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved
uautoriseret adgang til din konto der skyldes at du har givet dine brugeroplysninger
videre til en tredjepart.
6.2

De steder, hvor vi giver dig muligheden for selv at vælge dine login oplysninger og
kodeord, der anbefaler vi, at du kun angiver login oplysninger, som er unikke for dit
brug af vores hjemmeside og som du ikke bruger på andre hjemmeside eller som er
nemme at gætte. Du er ansvarlig for alle konsekvenser ved uautoriseret adgang til din
konto som følge af at du har videregivet dine login oplysninger til trejdepart.

6.3

Vi må aldrig bruge en anden brugers konto uden tilladelse. Når du opretter din konto,
så skal du angive korrekte og fuldstændige oplysninger. Du accepterer, at du aldrig vil
anmode om, indsamle eller bruge login oplysninger fra andre personer. Vi forbyder
oprettelse af og du accepterer, at du aldrig vil oprette en konto til andre end dig selv.
Du står også inde for at alle de oplysninger, som du giver til os ved oprettelse af en
konto og på ethvert andet tidspunkt er sande, præcise, fuldstændige, gældende og
komplette. Du accepterer at opdatere dine oplysninger, hvis det er nødvendigt og til at
holde dem sande og præcise.

6.4

Vi forbeholder os retten til at slette din adgang til din konto uden varsel ved ethvert
konkret ellers formodet brud på disse ”Vilkår for brug” eller andet dokumentation som
der henvises til i disse uden begrænsning, når vi formoder, at der har været uautoriseret
adgang til din konto eller uautoriseret videregivelse af dine login oplysninger.

6.5

Hvis du har kendskab til eller mistanke om, at fortroligheden ved dine loginoplysninger
er blevet kompromitteret f.eks. ved videregivelse af dine oplysninger til tredjepart, så
skal du straks ændre dit kodeord. Hvis du ikke kan ændre dit kodeord, så skal du straks
give os besked pr. e-mail på følgende adresse info@acurail.dk

7.

Ejerskab af materiale på vores hjemmeside

7.1

Alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer, copyright og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder på vores hjemmeside og dennes indhold ejes enten
af os eller er licenseret til os. Disse rettigheder er beskyttet af intellektuelle
ejendomsrettighedslovgivningen i hele verden og alle rettigheder er forbeholdt. Al brug
af hjemmesiden og indholdet på hjemmesiden på anden måde end der er specifikt givet
tilladelse til gennem disse vilkår er strengt forbud. Eventuelle rettigheder der ikke
udtrykkeligt er givet her, forbeholdes af os.

7.2

De varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer eller andre brands som ejes af
tredjepart og som bruges eller vises på eller via vores hjemmeside (kollektivt benævnt
som, “Tredjeparts Mærke(r)”) kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere,
som kan eller ikke kan tilslutte sig, være affilieret med eller i direkte forbindelse med
os. Med mindre andet er udtrykkeligt angivet i disse Vilkår for brug eller i vilkår som er
beskrevet af ejerene til tredjeparts varemærker, så er der ikke noget i disse vilkår for
brug eller på eller via vores hjemmeside som kan fortolkes som at der gives tilladelse,
indikerer, afskærer alle på anden vis antyder at nogen har licens til eller rettigheder til
nogle af vores eller tredjeparts mærker, som vises eller bruges på vores hjemmeside
uden at den respektive ejer forinden og i alle tilfælde har givet en skriftlig tilladelse til
det. Al goodwill der måtte opstå ved brug af vores varemærker vil tilfalde os alene.

8.

Oplysninger og indhold på vores hjemmeside, der stilles til rådighed på ikkeafhængigt grundlag

8.1

Vores hjemmeside stilles til rådighed for dig for at du kan få generel information om os,
vores virksomhed, de produkter eller services, som vi tilbyder fra tid til anden. Vi stiller
ikke vores hjemmeside til rådighed med andre formål end dem som udtrykkeligt er
beskrevet i disse ”Vilkår for brug”.

8.2

Indholdet på vores hjemmeside er ikke tiltænkt til at skulle fortolkes som rådgivning. Du
kan ikke stille os til ansvar på indholdet af vores hjemmeside for nogle formål
overhovedet og du bør søge dine egen, uafhængige, professionelle rådgivning, før du
tager nogle beslutninger på grundlag af disse enten som helhed eller delvist i forhold
til noget som helst indhold, som vi stiller til rådighed på vores hjemmeside til enhver tid.

8.3

Vi står ikke inde for eller giver nogle garantier overhovedet for, hverken udtrykt eller
underforstået, at noget af det indhold eller materiale, som er tilgængeligt på vores
hjemmeside til enhver tid er korrekt, opdateret eller komplet.

9.

Tilladt brug af materiale på vores hjemmeside

9.1

Indholdet på vores hjemmeside er fremstillet til dit private, personlige og ikke
kommercielt brug. Du må printe eller dele indholdet fra vores hjemmeside til personer,
private eller ikke kommercielle formål og du må også gøre andre i din omgangskreds
bekendt med indholdet på vores hjemmeside. Du må ikke på anden måde udtage,
reproducere eller dele indhold fra vores hjemmeside uden forudgående, skriftlig
godkendelse.

9.2

Når du printer, downloader, deler eller videregiver indhold fra vores hjemmeside med
andre, så må du ikke lave nogen tilføjelser eller slette noget eller på anden måde tilrette
noget tekst fra vores hjemmeside og du må ikke ændre eller tilrette nogle billeder,
medier eller grafiske elementer fra vores hjemmeside på nogen måde, du må ikke
fjerne tekst der hører til billederne, medierne eller de grafiske elementer og du skal
sikre dig at alt indhold, som videregives til en tredjepart er en præcis gengivelse af det
indhold som det fremstår på vores hjemmeside.

9.3

Det er forbudt at bruge robotter, datamining eller scraping teknologi eller lignende
tredjeparts værktøjer til at udtrække eller reproducere data eller indhold fra vores
hjemmeside uden forudgående, skriftlig godkendelse.

9.4

Såfremt du videregive noget som helst indhold eller materiale fra vores hjemmeside til
andre, så skal du angive os som forfatter til indholdet eller materialet (eller andre
forfattere, hvis de er akkrediteret af os), straks du giver indholdet eller materialet videre.

10.

Forbudt brug af vores hjemmeside

10.1

Du må ikke reproducere, duplikere, kopiere eller videresælge nogle dele af vores
hjemmeside eller noget indhold fra vores hjemmeside, eller gemme undtagen i det
omfang, som der udtrykkeligt er givet tilladelse til i disse ”Vilkår for brug”.

10.2

Du må ikke, uden på forhånd at have fået vores skriftlige samtykke, tilgå, forstyrre,
beskadige eller på nogen måde ødelægge vores hjemmeside eller dele af den, vores
systemer, noget af vores hardware eller udstyr eller nogle af de netværk, som vores
hjemmeside er hostet på, noget software som vi bruger for at fremstille eller redigere
vores hjemmeside eller som bruges til at gøre vores hjemmeside tilgængelig for dig,
noget hardware, udstyr, netværk, servere, software eller anden teknologi, som vi ejer
eller bruger eller nogle andre tredjeparter.

10.3

Du må kun bruge vores hjemmeside til lovlige formål og i henhold til disse ”Vilkår for
brug”. Du må ikke bruge vores hjemmeside til:

10.4

(a)

Hvilket som helst formål, som er ulovligt eller på nogen måde bryder gældende
lovgivning eller gældende regulativer, uanset om de er lokale, nationale eller
internationale;

(b)

For nogle som helst bedrageriske formål overhovedet;

(c)

At udføre uopfordret eller uautoriseret reklame eller direkte eller indirekte
markedsføring til nogen af nogen art eller på anden måde spamme,
kommunikere med eller markedsføre hvilke som helst varer, ydelser eller
virksomheder til nogen som helst uden at have fået lov af os;

(d)

At udloade eller overføre virus, malware, spyware, trojanske heste, tastetryks
logger, eller andre harmfulde programmer eller koder som kunne påvirke
brugen eller driften af hjemmesiden negativt, eller påvirke computer, tablets,
telefoner eller andre enheder hos brugerne eller tredjepart eller uploade indhold
eller materiale som indeholder sådant indhold.;

(e)

At kommunikere med, skade eller gøre forsøg på at skade børn på nogen måde,
eller

(f)

På nogen måde eller med nogle formål som bryder disse ”Vilkår for brug” eller
andre af de dokumenter, som ”Vilkår for brug” henviser til.

Du må ikke indsende nogen oplysninger om dig til os, hvis du er under 18 år eller om
andre personer som enten er:
(a)

under 18 år; eller

(b)

hvis du er 18 år eller derover, men du har ikke fået deres forudgående skriftlige
samtykke til, at du må indsende disse oplysninger om dem til os.

10.5

Du må ikke indsende nogen oplysninger til os, som er at betragte som ‘følsomme
personoplysninger’. ‘Følsomme personoplysninger’ er oplysninger om dig eller enhver
anden person som afslører din eller deres race eller etniske oprindelse, politiske
overbevisning, religion eller filosofiske overbevisninger, medlemskab af fagforeninger
eller genetiske data, biometriske data, oplysninger som omhandler dit eller andres
helbred, sexliv eller seksuelle orientering.

10.6

Hvis du ved et uheld eller bevidst indsender sådanne oplysninger til os, så vil vi betragte
det som, at du har givet os samtykke til at behandle disse oplysninger på basis af Artikel
9(2)(a) i the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/769).

11.

Vira eller andet skadeligt indhold

11.1

Vi kan ikke garantere at vores hjemmeside ikke indeholder vira eller andet ondsindet
software. Vi vil dog gøre en rimelig indsats for at undgå at sådanne vira ellers bugs
bliver uploadet til vores hjemmeside.

11.2

Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller vira på vores hjemmeside eller
eventuel software som kan overføres til din computer fra vores hjemmeside eller
eventuelle konsekvenser, som dette medfører eller handlinger som sådanne
programmer måtte udføre.

11.3

Du skal sikre, at du har et opdateret og effektivt anti-virus program på din computer
eller andre enheder, som du bruger.

11.4

Du må ikke uploade eller på anden måde udsætte vores hjemmeside for eventuelle
vira, malware, spyware, adware, trojanske heste, tastelogger eller eventuelle andre
programmer eller kode som er skadeligt eller ondsindet.

11.5

Du må ikke benytte eventuelle tredjeparts software eller teknologier til at forsøge at få
uautoriseret adgang til vores hjemmeside, vores servere, systemer, hardware, software
eller data.

11.6

Du må ikke forsøge at udføre nogen form for typen DDoS (distributed Denial-of-Service)
angreb på vores hjemmeside.

11.7

Du må ikke udføre nogle handlinger som er i strid med the Computer Misuse Act 1990.

11.8

Vi vil rapportere eventuelle brud eller mistanke om brud på dette afsnit 11 (Vira og
andet skadeligt indhold) til de relevante myndigheder og i sådanne tilfælde afsløre din
identitet.

12.

Link til andre hjemmesider

12.1

Links til tredjeparts indhold eller hjemmeside kan forekomme på vores hjemmeside fra
tid til anden. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på nogle af disse hjemmesider, som kan
tilgås fra disse links. Alt indhold på tredjeparts hjemmeside er udenfor vores kontrol og
vi repræsenterer eller garanterer ikke for at sådant indhold er relateret til vores
hjemmeside, at det er egnet eller passende at bruge eller se, at det er lovligt eller
præcist.

12.2

Enhver tredjeparts hjemmeside som kan tilgås fra et link på vores hjemmeside kan
eventuelt indsamle og behandle dine oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for nogen form
for data-behandlingsaktiviteter som udføres af tredjeparts hjemmesider, som der linkes
til fra vores side og vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelse med dette. Du bør tjekke
privatlivspolitikken hos disse tredjeparter og se hvordan de beskriver, at de måtte bruge
dine oplysninger, før du beslutter dig til at bruge deres hjemmeside og dennes
funktioner.

13.

Links til vores hjemmeside

13.1

Du må ikke linke til vores hjemmeside uden forudgående skriftligt samtykke fra os.

13.2

Når du har opnået vores samtykke til at linke til vores hjemmeside:

13.3

(a)

Må du angive et link til vores hjemmeside på andre hjemmesider, som er ejet af
dig, forudsat at sådanne hjemmeside og brugen af eventuelle links overholder
disse ”Vilkår for brug”;

(b)

Når du angiver et link til vores hjemmeside på andre hjemmesider, så accepterer
du, at du gør det på en passende måde og ikke på en måde som er
æreskrænkende eller nedsættende for os, som kan lede til misforståelse
omkring os eller vores virksomhed eller som kan forårsage skade på os eller
vores virksomhed på nogen måde; og

(c)

Du må ikke linke til vores hjemmeside for at foreslår nogen form for joint venture,
partnerskab, samarbejde, tilknytning, forretningssamarbejde, godkendelse eller
påtegning i forbindelse med os, såfremt disse ikke allerede er aftalt eller på
nogen måde findes uden først at have opnået skriftligt samtykke fra os.

Vi kan trække vores tilladelse til at linke til vores hjemmeside tilbage på ethvert
tidspunkt. I tilfælde af at vi trækker vores tilladelse tilbage, vil vi øjeblikkeligt give dig
besked og du skal straks fjerne alle links til vores hjemmeside.

14.

UNDTAGELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

14.1

Vi frasiger os ikke vores ansvar overfor dig i de tilfælde hvor det vil være ulovligt at gøre
dette f.eks. ved dødsfald eller personskade, som er forårsaget af vores uagtsomhed.
Hvis gældende lovgivning ikke tillader alle eller nogle af de nedenfor nævnte
begrænsninger af ansvar overfor dig, så vil begrænsningerne være gældende overfor
dig dog kun i det maksimale omfang der er tilladt af gældende lovgivning.

14.2

Hvis du køber varer eller ydelser fra vores hjemmeside, vil forskellige undtagelser for
ansvar være gældende. Disse er beskrevet i vores salgsbetingelser.

14.3

MED FORBEHOLD FOR OVENNÆVNTE, VIL VI (INKLUSIV VORES
HOVEDSELSKABER, DATTERSELSKABER, SØSTERSELSKABER, DIREKTIONS,
MEDLEMMER, ANSATTE ELLER AGENTER) IKKE I NOGEN TILFÆLDE
OVERHOVEDET KUNNE GØRES ANSVARLIG OVERFOR DIG FOR EVENTUELLE TAB,
SKADER (HVADENTER DE ER DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFE, AKTUELLE,
FØLGENDE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER PÅ ANDEN MÅDE)
OMKOSTNINGER, UDGIFTER, PASSIVER ELLER STRAFFE, HVADENTEN DET ER I
KONTRAKT,
KRÆNKELSER,
OVERTRÆDELSER
AF
LOVBESTEMTE
FORPLIGTELSER ELLER ANDET UANSET OM DET ER FORUDSIGELSET ELLER
UKENDT, OPSTÅET FRA ELLER I FORBINDELSE MED ELLER RELATERET TIL:
(a)

DIT BRUG AF VORES HJEMMESIDE;

(b)

ENHVER KORRUPTION ELLER TAB AF DATA;

(c)

ENHVER MANGLENDE EVNE TIL AT TILGÅ VORES HJEMMESIDE INKLUSIV
OG UDEN BEGRÆNSNING, ENHVER AFBRYDELSE, SUSPENDERING ELLER
TILLBAGETRÆKNING AF VORES HJEMMESIDE (AF HVILKEN SOM HELST
GRUND OVERHOVEDET);

(d)

ETHVERT ANVENDELSE AF ALT INDHOLD ELLER MATERIALE FRA VORES
HJEMMESIDE, SOM DU MÅTTE BENYTTE, INKLUSIV EHVER AFHÆNGIGHED
DU MÅTTE HAVE AF SÅDANT INDHOLD ELLER MATERIALE;

(e)

ETHVERT MANGLENDE BESPARELSE, INDTJENING, SALG, FORRETNING
ELLER INDTÆGT;

(f)

ETHVERT TAB AF OMDØMME ELLER GOODWILL;

(g)

ALLE EVNETUELLE MANGLENDE BESPARELSER;

(h)

ETHVER TAB AF CHANCER ELLER MULIGHEDER; ELLER

(i)

ALLE ANDRE SEKUNDÆRE SKADER, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE
SKADER,

OGSÅ SELVOM VI ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR
SÅDANNE TAB, SÅ VIL DU UDEN BEGRÆNSNING SKULLE ANTAGE, AT DU ER
ANSVARLIG FOR SÅDANNE OMKOSTNINGER FOR ALT NØDVENDIG SERVICE,
REPARATION ELLER RETTELSE I ALLE TILFÆLDE VED ENENTUELLE TAB, SKADER,
OMKOSTNINGER, UDGIFTER, PASSIVER ELLER SANKTIONER DER MÅTTE OPSTÅ.
14.4

VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR ALLE SKADER, SOM DU KUNNE HAVE
UNDGÅET VED AT FØLGE VORES RÅD OM AT ANVENDE EN OPDATERING, SOM VI
HAR TILBUDT DIT GRATIS ELLER FOR SKADER SOM ER FORÅRSAGET AF AT DU
IKKE HAR FULGT INSTALLATIONSVEJLEDNINERNE KORREKT ELLER VED AT DU
IKKE HAR HAFT DE MINIMUMS SYSTEMSKRAV TILGÆNGELIGT, SOM VI HAR
ANBEFALET.

14.5

Du accepterer specifikt, at vi ikke kan holdes ansvarlig for noget indhold eller
æreskrænkelser, offensive eller ulovlig adfærd fra tredjepart og at risikoen for fortræd
eller skade fra ovenstående hviler fuldstændig på dig.

14.6

DU ACCEPTERER AT DU I DET TILFÆLDE AT DU PÅDRAGER DIG NOGEN
BESKADIGELSE, TAB ELLER SKADE SOM OPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED
VORES HANDLINGER ELLER UDELADELSER, SÅ ER DISSE SKADER IKKE
UOPRETTELIGE ELLER TILSTRÆKKELIGE TIL AT GIVE DIG RET TIL ET PÅBUD OM
AT UNDGÅ ENHVER UDNYTTELSE AF ENHVER HJEMMESIDE, SERVICE, EJENDOM,
PRODUKT ELLER ANDET INDHOLD SOM EJES ELLER KONTROLLERES AF OS OG
DU VIL IKKE HAVE NOGLE RETTIGHEDER TIL AT FORBYDE ELLER BEGRÆNSE
UDVIKLINGEN,
PRODUKTIONEN,
DISTRIBUTIONEN,
MARKEDSFØRING,
UDSTILLING ELLER UDNYTTELSE AF NOGEN HJEMMESIDE, EJENDOM, PRODUKT,
SERVICE ELLER ANDET INDHOLD SOM ER EJET ELLER KONTROLLERET AF OS.

14.7

I det tilfælde at nogle af de bestemmelser, som er beskrevet i afsnit 14 (UNDTAGELSER
OG ANSVARSBEGRÆNSNING) ikke kan håndhæves som direkte udelukkelser af
ansvar, er vores ansvar overfor dig begrænset til det maksimale omfang, der er tilladt
iflg. Lovgivningen.

15.

ERSTATNING

15.1

Du (og eventuel tredjepart som du måtte repræsenterer, når du opretter en konto eller
udføre aktiviteter på hjemmesiden) accepterer at forsvare (på vores opfordring) friholde
og holde os skadesløse fra og mod ethvert krav, forpligtelser, skader, tab og udgifter
inklusiv og uden begrænsning rimelig juridiske og advokatmæssige udgifter og
omkostninger, som opstår som følge af eller på anden måde i forbindelse med noget af
de følgende omstændigheder (inklusiv som et resultat af dine direkte aktiviteter på
vores hjemmeside eller aktiviteter som er udført på dine vegne):
(a)

Dine uploads, adgang til eller brug af vores hjemmeside;

(b)

Din overtrædelse eller påstået overtrædelse af disse ”Vilkår for brug”;

(c)

Din krænkelse af enhver tredjeparts rettigheder inklusiv og uden begrænsning
alle intellektuelle rettigheder, ejendomsrettighed, reklamerettigheder,
fortrolighedsforpligtelser eller ejendomsrettigheder og privatlivsrettigheder;

(d)

Din krænkelse af enhver lovgivning, regler, regulativer, regler, vedtægter,
forordninger eller ordrer fra enhver myndighed eller halvstatslige myndigheder
inklusiv og uden begrænsning, alle regulerende, administrative eller lovgivende
myndigheder; eller

(e)

Enhver vildledning som du måtte udføre.

15.2

Du accepterer at samarbejde fuldt ud med os i forsvaret af enhver påstand. Vi
forbeholder os retten til at antage det eksklusive forsvar og kontrol over enhver sag
som kræver erstatning fra dig og du vil ikke på nogen måde løse nogen klage uden
forudgående skriftlig accept fra os.

16.

ANSVARSFRASKRIVELSER

16.1

DENNE HJEMMESIDE ER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ “SOM DEN ER”, “SOM
TILGÆNGELIG” OG ”MED ALLE FEJL”. I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER
MULIGT IFLG. LOVEN, SÅ GIVER VI INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER

GARANTIER ELLER GODKENDELSER AF NOGEN SOM HELST ART, HVERKEN
UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET TIL:
(a)

SERVICES;

(b)

HJEMMESIDENS INDHOLD;

(c)

BRUGER INDHOLD; ELLER

(d)

SIKKERHEDEN I FORBINDELSE MED OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL
HJEMMESIDEN.

SOM TILFØJELSE SÅ FRASIGER VI OS ALLE GARANTIER, BÅDE UDTRYKTE OG
UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR
SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTRÆDELSE,
TITEL, TOLD, HANDEL, SYSTEM INTEGRATION ELLER AT DET ER FRI FOR
COMPUTER VIRUS.
16.2

VI LOVER ELLER GARANTERER IKKE AT VORES SERVICES VIL VÆRE FEJLFRI
ELLER UAFBRUDTE, AT EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE RETTET ELLER AT VORES
SERVICES ELLER SERVERNE SOM GØR VORES SERVICES TILGÆNGELIGTE ER FRI
FOR SKADELIGT INDHOLD INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL VIRUS. VI LOVER
ELLER GARANTERER IKKE AT OPLYSNINGERNE (INKLUSIV INSTRUKTIONERNE) PÅ
VORES SERVICES ER PRÆCISE, FULDSTÆNDIGE ELLER NYTTIGE. DU
ANERKENDER AT DIT BRUG AF VORES HJEMMESIDE ER PÅ DIN EGEN RISIKO. VI
GARANTERER IKKE AT DIT BRUG AF VORES HJEMMESIDE ER LOVLIGT I NOGEN
SÆRLIG JURISDIKTION OG VI FRASKRIVER OS ISÆR GARANTIEN VED DISSE.
NOGLE JURISDIKTIVE BEGRÆNSNINGER TILLADER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE
ELLER ANDRE GARANTIER OG I NOGLE TIFÆLDE ER SÅDAN JURISDIKTIV
LOVGIVNING GÆLDENDE FOR DIG OG DISSE VILKÅR FOR BRUG.

16.3

VED AT BESØGE ELLER BRUGE VORES HJEMMESIDE SÅ REPRÆSETERER ELLER
GARANTERER DU AT DINE AKTIVITETER ER LOVLIGE I ENHVER JURIDISK
HENSEENDE HVOR DU TILGÅR ELLER BRUGER DENNE SERVICE.

16.4

VI GODKENDER IKKE INDHOLD OG VI PÅTAGER OS HELLER IKKE SPECIFIKT
ANSVAR ELLER GARANTERER FOR NOGLE PERSONER ELLER NOGLE ENHEDERS
TAB, SKADER (ENTEN AKTUELLE, FØLGELIGE, STRAFFENDE ELLER PÅ ANDEN
MÅDE), KRAV, ANSVAR ELLER ANDER ÅRSAGER TIL HANDLINGER AF NOGEN ART
ELLER KARAKTER BASERET PÅ ELLER SOM RESULTAT AF NOGET INDHOLD.

17.
17.1

ALDERSBEGRÆNSNING FOR BRUG AF HJEMMESIDEN
Vores hjemmeside og alle produkter og services, som er tilgængelige der eller via vores
hjemmeside er ikke tiltænkt til brug af personer under 18 år.

17.2

HVIS DU ER UNDER 18 ÅR, SÅ MÅ DU IKKE BENYTTE VORES HJEMMESIDE, KØBE
ELLER FORSØGE AT KØBE NOGLE AF VORES PRODUKTER ELLER SERVICES
ELLER INDSENDE NOGLE OPLYSNINGER OM DIG SELV ELLER ANDRE TIL OS.

17.3

Vi behandler ikke bevidst eller med vilje oplysninger om personer, der er under 18 år.

18.

Gældende lovgivning og jurisdiktion

18.1

Disse ”Vilkår for brug” og alle andre dokumenter, som der henvises til og enhver tvist
der opstår fra eller i forbindelse med disse eller nogle af de dokumenter, som der

henvises til, hvad enten de er kontraktlige eller ikke kontraktlige er reguleret af og skal
fortolkes iflg. Dansk lovgivning.
18.2

Ret domstolene i Danmark har eksklusiv jurisdiktion over enhver klage eller tvist, der
opstår af eller i forbindelse med disse ”Vilkår for brug” og de dokumenter, som der
refereres til.

19.

Copyright, akkreditering og logo

19.1

Copyright på disse ”Vilkår for brug” ejes enten af os eller er givet i licens til os og er
beskyttet af copyright lovgivningen i hele verden og copyright beskyttelses software.
Med mindre andet er udtrykkeligt angivet, så er alle rettigheder for de intellektuelle
ejendomsrettigheder i dette dokument og andre steder på vores hjemmeside inklusiv
alt indhold på vores hjemmeside forbeholdt os.

19.2

Disse ”Vilkår for brug” er baseret på General Data Protection Regulation (Regulation
(EU) 2016/769) (“GDPR”) kompatibel skabelon, som er udarbejdet efter GDPR
Privatlivspolitik. Hvis du vil vide mere så læs med her: https://www.eugdpr.org/

Aftale om brugerindhold
Denne ”Aftale om brugerindhold” beskriver de betingelser, som er gældende, når du bruger
alle interaktive funktioner på vores hjemmeside. Når du trykker på, at du accepterer denne
”Aftale om brugerindhold”, så accepterer du at være underlagt disse betingelser sammen med
vores betingelser for brug af hjemmesiden, du anerkender at dine informationer vil blive
behandlet i henhold til vores privatlivspolitik og at vi bruger cookies og lignende teknologier i
overensstemmelse med vores cookies politik..
Læs venligst denne ”Aftale om brugerindhold” igennem. Vi anbefaler, at du printer en kopi af
aftalen og gemmer den sammen med eventuelle fremtidige versioner af den, da vi vil opdaterer
den når og hvis det bliver nødvendigt.
Hvis du af en eller anden grund ikke er enig i denne ”Aftale om brugerindhold” eller du ikke
ønsker at være underlagt nogle af disse betingelser, så skal du ikke klikke på, at du accepterer
denne ”Aftale om brugerindhold” og du må derefter ikke tilgå eller benytte nogle af de
interaktive funktioner på vores hjemmeside, links til vores hjemmeside, kontakte andre brugere
af vores hjemmeside eller uploade indhold til vores hjemmeside.
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1.

Grundlag for aftalen

1.1

Denne ”Aftale om brugerindhold”, som er et tillæg til vores brugerbetingelser,
beskriver betingelserne og de forhold, som er gældende, når du benytter alle
interaktive funktioner på vores hjemmeside, uploader indhold til vores hjemmeside,
interagere med andre brugere på vores hjemmeside eller uploader links på vores
hjemmeside.
Når du klikker på at du accepterer denne ”Aftale om brugerindhold”, så accepterer du
at være underlagt de betingelser, som er beskrevet heri.

2.

Ændringer af denne ”Aftale om brugerindhold”

2.1

Vi kan lave ændringer i betingelserne i denne ”Aftale om brugerindhold” fra tid til
anden:
(a)

For at afspejle eventuelle ændringer i den måde, som vi driver vores virksomhed
på;

(b)

For at tage højde for eventuelle ændringer, som vi foretager på vores
hjemmeside inklusiv og uden begrænsning, alle nye funktioner eller
funktionaliteter, som vi tilføjer, alle rettelser til den måde, som vi giver besked til
og på, eller eventuelle ændringer i indhold, formål eller til hjemmesidens
tilgængelighed; eller

(c)

For at sikre at vores dokumentation overholder og fortsætter med at overholde
alt nuværende og fremtidig gældende lovgivning og regulativer og vejledninger.

2.2

Ved at fortsætte med at besøge vores hjemmeside efter at vi har opdateret denne
”Aftale om brugerindhold”, så accepterer du at være underlagt den opdaterede version
af aftalen.

2.3

Du skal tjekke denne ”Aftale om brugerindhold” hver gang du besøger vores
hjemmeside for at sikre dig, at du er bekendt med betingelserne, som gælder for dig
på daværende tidspunkt.

2.4

Hvis det er påkrævet iflg. lovgivningen, så vil vi give dig besked om de ændringer, som
vi laver i denne ”Aftale om brugerindhold” ved at vise en besked på vores hjemmeside.
Hvis vi laver nogle ændringer i denne ”Aftale om brugerindhold”, så lægger vi en
opdateret version op på vores hjemmeside med en ny dato, som aftalen gældende fra
op på siden. Datoen fremgår i toppen af dokumentet.

2.5

Datoen, hvor denne ”Aftale om brugerindhold” sidst blev tilrettet, står øverst i
dokumentet og vil stå som “ikrafttrædelsesdato”.

3.

Indhold der uploades til vores hjemmeside

3.1

Når du gør brug af nogle af vores funktioner eller interaktive funktioner på vores
hjemmeside som tillader, at du uploader indhold til vores hjemmeside, så skal alt
indhold oploader:

3.2

(a)

Angive alle fakta præcist;

(b)

Kun angive holdninger og kun i det omfang at de er virkelige og rigtige og du
skal også angive, hvem der har disse holdninger;

(c)

Overholde alt gældende lovgivning og regulativer i Danmark og i alle andre
lande, som du uploader indhold fra og alt andet til enhver tid gældende
lovgivning; og

(d)

Ikke udgør forbudt indhold (som beskrevet i afsnit 6 (Forbudt indhold) nedenfor).

Du må gerne uploade dine egne fortrolige oplysninger til vores hjemmeside, men alle
fortrolige oplysninger, som du uploader vil blive offentliggjort og er dermed ikke
længere fortrolige, når du har uploadet dem. Vi kan ikke garantere, at det indhold, som
du uploader vil blive behandlet som fortroligt og vi frasiger os ethvert ansvar for at holde
fortroligheden på sådant uploadet indhold. Du må ikke uploade fortrolige informationer
som tilhører andre personer. Alt indhold, som du uploader til vores hjemmeside, vil blive
betragtet og behandlet som ikke-fortroligt indhold.

3.3

Vi er ikke ansvarlige for at sikre eller tage back-up af de oplysninger og det indhold,
som du uploader og vi er ikke ansvarlige for noget tab eller ødelæggelse af sådanne
oplysninger eller indhold. Hvis du ikke ønsker at miste noget af det indhold, som du
uploader, så bør du selv tage en back-up og sikre sådant indhold uafhængigt af os.

3.4

Du er alene ansvarlig for det indhold, som du uploader til vores hjemmeside og for
eventuelle konsekvensker ved at uploade og publicere det. I forbindelse med dine
uploads og materiale som er indeholdt, vist, fremhævet, indarbejdet eller vist i dette
eller relateret til det, vil du blive betragtet som repræsentant for det og du skal garantere
at du enten:
(a)

Er ejeren af alle rettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i det
indhold, som du uploader; eller

(b)

Har licens på eller på anden lovlig måde har fået lov til, fra ejeren af
rettighederne eller de intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med
indholdet, at uploade og dele dette indhold på eller via tredjeparts hjemmesider
(inklusiv på eller via vores hjemmeside) i det offentlige rum og på en ikkefortrolig måde og at du har ret til at give tilladelse til dette, som beskrevet i afsnit
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (Rettigheder som du har i forbindelse med
indhold, som du uploader til vores hjemmeside) fra og på vegne af ejeren af
disse rettigheder.

3.5

Derudover repræsenterer og giver du garanti for at dit brug og/eller upload af eventuelt
indhold til vores hjemmeside ikke konflikter med og ikke vil konflikte med nogen form
for copyright, varemærke, handelshemmeligheder, rettigheder om privatlivsfred eller
reklamerettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller personlige
rettigheder hos nogen enkeltpersoner eller enheder.

3.6

Hvis du har copyright på fotos, videoklip eller andet materiale, som vises på vores
hjemmeside og du finder at visningen på vores hjemmeside er i strid med din copyright,
så send os venligst en mail. Hvis du er usikker på om brugen af det indhold, som du
mener skader dine juridiske rettigheder, så bør du måske søge juridisk hjælp. Vær
opmærksom på, hvis du bevidst anmelder misledende rapporteringer om krænkelser,
så kan du blive straffet iflg. Dansk lovgivningspraksis for området.

4.

Dine rettigheder i forbindelse med indhold, du uploader til vores hjemmeside

4.1

Du vil altid forblive ejeren af alle rettighederne til det indhold, som du uploader med
mindre copyright på dit indhold ejes af en anden en dig selv, i sådanne tilfælde beholder
denne person retten til sit indhold.

4.2

Du frafalder alle krav du måtte have baseret på enhver brug af det indhold, som du
uploader eller det arbejde, der er afledt heraf inklusiv (men ikke begrænset til) klager
over krænkelser, krænkelser, misbrug eller krænkelse af den intellektuelle ejendomsret
eller personlige rettigheder.

5.

Forbrudt brug af vores hjemmeside
Du må kun bruge vores hjemmeside til lovlige formål og i overensstemmelse med
denne ”Aftale om brugerindhold”. Du må ikke bruge vores hjemmeside til følgende:
(a)

Til at uploade, gemme eller overføre virus, malware, adware, spyware, trojanske
heste, tasteloggere, spyware, eller andre skadelige programmer eller koder,
som kan påvirke brugen eller driften af vores hjemmeside, vores hardware og
systemer eller computer, tablets, telefoner eller andre enheder, som ejes af
nogle af vores brugere eller tredjeparter negativt, eller uploade noget indhold
eller materiale som indeholder noget af ovenstående;

6.

(b)

At udføre nogen form for uopfordret eller uautoriseret reklamering, direkte eller
indirekte markedsføring til nogen som helst og på nogen som helst måde eller
på anden måde spamme, kommunikere om eller fremvise alle former af varer,
ydelser eller virksomheder som ikke er godkendt af os.;

(c)

Nogle formål som er ulovlige eller som på nogen måde bryder gældende
lovgivning eller regulativer hvad enten de er lokale, nationale eller international;

(d)

Til nogen som helst bedrageriske formål;

(e)

Til at kommunikere med, skade eller forsøge at skade børn på nogen måde; eller

(f)

På nogen måde eller for nogle formål som bryder denne ”Aftale om
brugerindhold” eller vores betingelser i alle andre dokumenter, som der
henvises til.

Forbudt indhold
Du må ikke uploade noget indhold til vores hjemmeside, eller uploade nogle links til
tredjepartshjemmesider til vores hjemmeside, som indeholder indhold, som tilhører en
af de følgende kategorier (Forbudt Indhold):
(a)

Indhold, der indeholder fortrolige oplysninger, der tilhører en anden person og
gemme det undtagen der, hvor du har den juridisk bindende accept fra en sådan
person til at uploade dette indhold til vores hjemmeside;

(b)

Indhold, der indeholder nogen form for reklame eller promoveringer, der
relaterer til andre virksomheder eller som angiver et link til andre virksomheder,
uden at have vores skriftlige samtykke til dette først.;

(c)

Indhold, der er vildledende, uærligt, bedragerisk, upræcist eller falsk;

(d)

Indhold, der forvansker din identitet, din status eller nogen form for tilknytning,
som du måtte have til en tredjepart;

(e)

Der efterligner nogen anden person eller organisation;

(f)

Indhold der præsenteres som eller foreslås som at være stillet til rådighed af os
eller afspejler vores synspunkter, holdninger, position, aktiviteter eller
anliggender;

(g)

Indhold, der indeholder bandeord, er offensivt, uanstændigt, hadefuld eller
aggressivt, truende, misbrugende, er chikanerende eller ondsindet overfor
personer eller som sandsynligvis kan forårsage angst, ubehag eller utilfredshed
eller irritation eller som promoverer vold, had, aggression eller uro;

(h)

Som på nogen måde er diskriminerende overfor nogle personer, grupper af
personer i relation til nationalitet, race, køn, alder, religion, handicap, seksuelle
orientering eller nogle af de andre karakteristika eller grunde, som kunne udgøre
ulovlig diskrimination;

(i)

Som krænker nogens intellektuelle ejendomsrettigheder inklusiv og uden
begrænsning alle copyrights, databaserettigheder eller varemærker;

(j)

Som bryder nogen personers lovbestemte forpligtelser overfor en anden
person;

(k)

Som bryder betingelserne i en kontrakt overfor en anden person;

(l)

Som strider mod bestemmelserne i en retskendelse;

(m)

Som er æreskrænkende, nedsættende, uhøflig eller fornærmende overfor
nogen personer eller organisationer eller som er i stand til at skade nogen
personers eller organisationers omdømme;

(n)

Som indeholder, henviser til eller beskriver noget seksuelt eksplicit materiale
eller som sender brugerne videre til sådant indhold;

(o)

Som ansporer, opfordrer, er fortaler for eller promoverer ulovlige aktiviteter eller
som hjælper nogen med at bestille, planlægge eller udføre nogen form for
ulovlige aktiviteter; eller

(p)

Som indeholder en udtalelse som med stor sandsynlighed kan forstås af nogle
eller alle medlemmer af offentligheden, som dette offentliggøres til, som en
direkte eller indirekte opmuntring til eller tilskyndelse til at bestille, forberede
eller på anden måde at opfordre til handlinger, der indebærer had, vold eller
terrorisme.

7.

De handlinger vi måtte foretage os i forbindelse med uploadet indhold.

7.1

Vi forbeholder os retten til at foretage os hvilken som helst handling, som vi finder
passende i forbindelse med ethvert mistænkeligt eller aktuelt brud på denne ”Aftale om
brugerindhold”. Sådanne handlinger kan inkludere:

7.2

(a)

Give dig en advarsel i forhold til det, at du ikke overholder betingelserne i denne
”Aftale om brugerindhold”;

(b)

Suspendering eller afslutning – uden yderligere varsel – af din ret til at bruge
vores hjemmeside;

(c)

Tilretning eller fjernelse af det indhold, som du har uploadet;

(d)

At afsløre din identitet overfor tredjepart, hvis det er en tredjepart (eller deres
repræsentanter) der har indgivet en klage til os vedr. Indhold, som du har
uploadet, hvis vi finder det sandsynligt at det indhold, som du har uploadet udgør
en overtrædelse af deres eller en anden persons intellektuelle
ejendomsrettigheder, privatlivsrettigheder eller andre rettigheder;

(e)

at afsløre af din identitet, videregivelse af det indhold, som du har uploadet og
andet yderligere oplysninger til politiet eller retshåndhævende institutioner i de
tilfælde, hvor vi finder det rimeligt, nødvendigt eller på anden måde påkrævet
eller krævet iflg. lovgivningen;

(f)

at påbegynde juridiske procedure mod dig for alle de omkostninger vi måtte
have i forbindelse med et brud på vores ”Aftale om brugerindhold”, som er
forårsaget af dig; eller

(g)

enhver anden eller yderligere handlinger, som vi måtte finde nødvendige i de
gældende omstændigheder.

DU VIL HOLDE OS SKADESLØS FOR OG MOD ALLE KLAGER, ANSVAR, SKADER,
TAB (INKLUSIV MED UDEN BEGRÆNSNINGER, TAB AF FORTJENESTE, OMDØMME
ELLER GOODWILL OG ALLE ANDRE SEKUNDÆRE FØLGETAB), SANKTIONER,
OMKOSTNINGER (INKLUSIV PROFESSIONELLE OG JURIDISKE OMKOSTNINGER
PÅ GRUNDLAG AF FULD SKADESLØSHOLDELSE) OG UDGIFTER VEDRØRENDE
ELLER PÅFØRT OS I FORBINDELSE MED ELLER I RELATION TIL ETHVERT BRUD PÅ
DENNE AFTALE OM BRUGERINDHOLD, ELLER VORES BETINGELSER FOR BRUG,
SOM DU MÅTTE FORÅRSAGE ELLER ENHVER HANDLING DER OPSTÅR SOM EN

KONSEKVENS AF NOGET INDHOLD SOM ER UPLOADET AF DIG (INKLUSIV MEN
UDEN BEGRÆNSING ALT ÆRESKRÆNKENDE INDHOLD).
7.3

Vi påtager os intet ansvar overfor dig for de konsekvenser, der måtte opstå som følge
af handlinger, som vi måtte tage i forbindelse med, at du bryder vores ”Aftale om
brugerindhold”, vores hjemmesidebetingelser eller ethvert andet tilknyttet dokument,
lovgivning eller regulativer, som regulerer dit brug af vores hjemmeside.

8.

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med bruger-generet indhold
Nogle dele af vores hjemmeside kan indeholde indhold og materiale som er uploadet
af andre brugere. Sådant indhold er ejet af eller licenseret til den bruger, som har
uploadet materialet eller ejet af andre tredjeparter og er ikke godkendt af os. Vi påtager
os intet ansvar og giver ingen garantier i forhold til alt bruger-generet indhold og vi har
ingen forpligtelser til at holde øje med eller gennemgå sådant indhold. Enhver
meningsytring eller synspunkt, der er indeholdt i sådant bruger-generet indhold kan
beskrive den pågældende bruges holdning og synspunkter eller en tredjeparts
holdninger og synspunkter og ikke vores synspunkter, meninger stillingstagen eller
værdier. Som følge heraf støtter vi ikke nogle af disse holdninger, råd eller anbefalinger,
som er indeholdt i bruger-generet indhold.

9.

Virus og andet skadeligt indhold

9.1

Du skal sikre at du har opdateret anti-virus beskyttelse på din computer eller den enhed,
som du benytter, når du besøger vores hjemmeside.

9.2

Du må ikke uploade eller på anden made overføre virus, malware, spyware, adware,
trojanske heste, tasteloggere eller andet programmering eller kode, der er skadeligt
eller ondartet til vores hjemmeside.

9.3

Du må ikke anvende – enten selv eller i samarbejde med en tredjepart – noget software
eller anden teknologi til at forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, vores
servere, systemer, hardware, software eller data eller forårsage, opmuntre til eller lokke
andre tredjeparter til at gøre det samme.

9.4

Du må ikke udføre nogen form for DDoS (distributed Denial-of-Service) angreb på
vores hjemmeside.

9.5

Du må ikke udføre nogle handlinger som kan være i strid med the Computer Misuse
Act 1990.

9.6

Vi vil rapportere ethvert brud eller mistanke om brud på dette afsnit 9 (Virus og andet
skadeligt indhold) til de relevante myndigheder og vi vil derfor også videregive din
identitet til dem.

10.

Links til andre hjemmesider

10.1

Vi er ikke ansvarlige for indhold på andre hjemmesider, som du kan tilgå via links på
vores hjemmeside fra tid til anden. Alt indhold på tredjeparts hjemmesider er udenfor
vores kontrol og vi er ikke ansvarlig for eller garanterer at sådant indhold er relateret,
egnet, passende, lovligt eller præcist.

10.2

Enhver tredjeparts hjemmeside, som du kan tilgå via et link på vores hjemmeside, vil
måske indsamle og behandle oplysninger om dig. Vi er ikke ansvarlige for nogen form
for oplysningsbehandlingsaktiviteter som udføres af andre tredjeparts-hjemmesider,

som der linkes til fra vores side eller hvordan sådanne tredjeparter måtte bruge
oplysninger om dig og alt ansvar for dette ligger alene hos dem. Vi anbefaler, at du
læser deres privatlivspolitik for at finde ud af, hvordan de eventuelt bruger dine
oplysninger før du beslutter at bruge deres hjemmeside og dennes funktioner.
11.

Links til vores hjemmeside

11.1

Når du har opnået vores samtykke til at linke til vores hjemmeside:
(a)

Må du angive et link til vores hjemmeside på dine egne hjemmesider forudsat at
du sådanne hjemmesider og brugen af disse link overholder disse betingelser
for brug;

(b)

Når du angiver et link til vores hjemmeside på enhver anden hjemmeside, så
accepterer du, at du gør det på en passende made og ikke på en måde som kan
være æreskrænkende eller nedsættende overfor os, som kan mistolke os eller
vores virksomhed eller som kan forårsage skade på os eller vores virksomhed;
og

(c)

Du må ikke linke til vores hjemmeside for at foreslår nogen form for joint venture,
partnerskab, samarbejde, tilknytning, forretningssamarbejde, godkendelse eller
påtegning i forbindelse med os, når en sådan ikke består og slet ikke uden først
at have indhentet et skriftligt samtykke hertil.

11.2

Vi kan trække vores tilladelse til at linke til vores hjemmeside tilbage på ethvert
tidspunkt. I det tilfælde at vi trækker vores tilladelse til at linke til vores hjemmeside
tilbage, vil vi informere dig om det og du må straks fjerne og foranstalte at alle links til
vores hjemmeside fjernes.

12.

Konflikter
Betingelserne i denne ”Aftale om brugerindhold” er gældende over alle andre
betingelser, som måtte konflikte mod disse, inklusiv betingelserne i vores ”Betingelser
for brug”, ”Privatlivspolitik” eller ”Cookies politik”.

13.

Ændringer
I det tilfælde at nogle af disse betingelser i denne ”Aftale om brugerindhold”, af en
Dansk ret domstol, bliver betragtet som værende ugyldige, ikke gældende, ikke at
kunne håndhævet eller at være ikke-bindende, så vil vi tilrette disse i mindst muligt
omfang for at gøre dem gældende, lovlige, effektive og bindende i forbindelse med de
formål som de oprindelige betingelser havde i størst muligt omfang. Såfremt sådan en
tilretning af den pågældende betingelse ikke er mulig, vil den blive slettet fra vores
”Aftale om Brugerindhold”. Hvis en betingelse er mangelfuld i dele af betingelsen, i
underafsnit eller del-bestemmelser i betingelsen og en sådan tilretning ikke kan
tilrettes, så vil den berørte del af betingelsen, underafsnittet eller del-bestemmelsen
bliver slettet. Ingen sletning af nogle betingelser, dele af betingelser, underafsnit eller
del-bestemmelser i afsnittet vil kunne påvirke gyldigheden af de resterende dele af
”Aftale om brugerindhold” eller andre betingelser, der er indeholdt heri.

14.

Overdragelse

14.1

Vi kan blive nødt til at dele, overføre eller på anden måde overdrage nogle af vores
rettigheder og forpligtelser i denne ”Aftale om brugerindhold” på den ene eller anden

måde. Vi kan f.eks. være nødt til dette i forbindelse med et eventuelt salg af dele eller
alle vores virksomheds aktiviteter eller for at opnå kredit fra en tredjepart, når vi
ansætter underleverandører eller i forbindelse med en krænkelse af vores rettigheder.
Hvis vi deler, overfører eller på anden måde overdrager vores rettigheder og
forpligtelser iflg. denne ”Aftale om brugerindhold”, så vil vi forsøge at holde dig
orienteret om det.
14.2

Du må ikke dele, overføre eller på anden måde overdrage nogle af dine rettigheder
eller forpligtelser under denne ”Aftale om brugerindhold” til nogen eller på nogen
måde.

15.

Ophævelse
Enhver manglende udøvelse eller forsinkelse fra vores side i håndhævelse af de
rettigheder og forpligtelser, som vi måtte have i forbindelse med denne ”Aftale om
brugerindhold” eller på anden måde kan ikke udgøre et frafald af disse rettigheder eller
forpligtelser eller alle andre rettigheder og forpligtelser vi måtte have mod dig eller
andre personer på noget tidspunkt. Enhver håndhævelse af vores rettigheder og
forpligtelser i denne ”Aftale om brugerindhold” eller andet kan på intet tidspunkt
begrænse os i på et andet tidspunkt at udføre en yderligere håndhævelse af de samme
rettigheder og forpligtelser, som vi måtte have overfor dig eller enhver anden person.

16.

Tredjeparts rettigheder
Med mindre det er udtrykkeligt angivet i denne ”Aftale om brugerindhold”, ingen
personer udover en part i denne aftale kan have nogle rettigheder eller forpligtelser
(hvad enten det sker I henhold til loven (Tredjepartsrettigheder) eller på anden vis) i
forhold til denne ”Aftale om brugerindhold”.

17.

Forbehold for rettigheder
Rettighederne og forpligtelserne, der opstår i henhold til denne ”Aftale om
brugerindhold” er i tillæg til alle øvrige rettigheder og forpligtelser, der opstår i henhold
til lovgivningen.

18.

Gældende lovgivning og jurisdiktion

18.1

Denne ”Aftale om brugerindhold”, alle dokumenter, som der henvises til i den og
enhver tvist der måtte opstå fra eller i forbindelse med denne, hvad enten det er
kontraktlige eller ej, er underlagt og skal afgøres i overensstemmelse med Dansk
lovgivning.

18.2

Ret domstolene i Danmark vil have eksklusiv jurisdiktion over alle klager eller tvister,
der måtte opstå af eller i forbindelse med denne ”Aftale om brugerindhold” og ethvert
dokument, som der refereres til.

19.

Copyright, akkreditering og logo

19.1

Copyright for denne ”Aftale om brugerindhold” ejes enten af os eller er givet til os i
licens og er beskyttet af copyright lovgivningen i hele verden og copyright
beskyttelsessoftware. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette dokument er
reserverede

19.2

Denne ”Aftale om brugerindhold” er baseret på en skabelon, der er kompatibel med
the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/769) (“GDPR”) som er
stillet til rådighed af GDPR Privacy Policy. Hvis du vil vide mere om dem, så se
https://www.eugdpr.org/

