Allmänna villkor för Notisums USB-lagbok
USB-lagboken
USB-lagboken innehåller Svensk Lagsamling och ansluts till Din dator via en
USB-port. USB-lagboken innehåller samtliga nu gällande lagar och förordningar
(SFS) från 1686 till den månad då USB-lagboken köptes. Källan är offentliga
databaser. Svensk Lagsamling ägs av Notisum AB.
Systemkrav: Microsoft Windows 2000/XP/Vista.
Fakturering
Faktura ska betalas inom 20 dagar. Om betalning inte erhålles senast på
förfallodagen så har Notisum rätt att debitera dröjsmålsränta enligt Räntelag
(1975:635), påminnelseavgift och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.
Datasäkerhet, tillgänglighet och ansvar
Notisum ansvarar inte för skada som uppstått på grund av eventuella fel i
materialet, vare sig felethärrör från Notisums informationsleverantörer eller från
efterföljande databearbetning.
Upphovsrätt
Med USB-information avses all den information, och programvara, som finns
samlat på USBminnet. Envar äger rätt att för eget bruk nyttja USB-informationen
och göra sökningar i och utskrifter därur. Med eget bruk förstås användning i
egen verksamhet, med de begränsningar som följer nedan. Notisum har genom
den bearbetning av material som gjorts, ensamma eller tillsammans med
samarbetspartners, upphovsrätt på innehållet på nättjänsterna. Att mångfaldiga
USB-informationen är därför förbjudet enligt Lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk. Information från Notisums USB-minne får ej
återpubliceras, mångfaldigas, dekompileras eller på annat sätt förfogas över,
utan särskilt tillstånd. Detsamma gäller även informationsstrukturen. Kunden får
inte utan skriftligt medgivande från Notisum vidarebefordra USB-information till
annan part. USB-informationen får inte heller lagras i någon dator eller på annat
sätt göras tillgänglig via datanätverk eller hos någon dataservice-byrå. USBinformationen får inte säljas vidare utan tillstånd.
Behandling av personuppgifter - Integritetspolicy
Notisum och Notisums ägare respekterar våra besökares och kunders integritet
och individens rätt. Den information vi hämtar in med formulär, elektroniskt eller
via fax, används bara för internt bruk. Under inga omständigheter säljs
informationen vidare. Vi lagrar besöksstatistik för www.notisum.se. Statistiken
analyseras endast på övergripande nivå för att ge oss information om antal
besökare, hur kampanjer går, vilken information som efterfrågas etc. Vi gör inte
analyser på individnivå. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204)
Kontakta Notisums kundtjänst (e-post: ei@notisum.se) vid frågor kring de
allmänna villkoren.

