Allmänna villkor för abonnemang på Notisums nättjänster
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Abonnemang
Abonnemang på en av Notisum AB (Notisum) nätjänster kan utnyttjas av en eller flera personer, beroende på hur många
användarkonton som hör till abonnemanget. Med ett användarkonto avses en unik inloggningsidentitet som används av en
person från en eller flera datorer. Vissa abonnemang kan också ge hela eller delar av en organisation läsrättigheter till hela eller
delar av den aktuella nättjänsten. Användare som endast har läsrättigheter kan inte anpassa tjänsten eller lägga in egen
information.
Abonnemanget gäller i tolv (12) månader räknat från det att tjänsten har beställts och tillgängliggjorts genom erhållande av
lösenord. Under löpande avtalsperiod gäller avtalade villkor och avtalat pris.
Uppsägning av abonnemang skall ske via mail eller på annat sätt skriftligt senast två (2) månader före abonnemangsperiodens
utgång. Vid utebliven betalning av förfallen faktura har Notisum rätt att spärra kundens konton till dess att betalning skett.
Kunden äger inte rätt till kompensation eller annan ersättning för period då konton har varit avstängda av ovan nämnda skäl.
Om kund kommer på obestånd eller försätts i konkurs har Notisum rätt att omedelbart säga upp avtalet utan rätt för kunden att
återfå någon del av den avgift som har betalats för avtalsperioden. Abonnemang kan inte överlåtas utan Notisums tillåtelse.
Om uppsägning inte skett inom föreskriven tid börjar en ny avtalsperiod om tolv (12) månader att löpa. Vid sådan förlängning
av abonnemanget är det till de då gällande allmänna villkoren för Notisums nättjänster.
Fakturering
Fakturering av första abonnemangsavgift sker efter leverans av lösenord. Abonnemangsavgifter faktureras därefter årsvis i
förskott. Övriga beställningar som görs inom Notisums nättjänster faktureras månadsvis i efterskott. Faktura skall betalas inom
20 dagar om annan betalningsperiod inte särskilt har överenskommits. 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
Kunden erhåller ett eller flera unika lösenord per abonnemang. Lösenordet ger tillgång till den eller de nättjänster som kunden
abonnerar på. Kunden måste begära att lösenord ändras då så är påkallat, på grund av risk för missbruk.
Nättjänsterna är vanligtvis tillgängliga hela dygnet. Notisum fråntar sig dock allt ansvar för temporära fel, förseningar, avbrott
eller störningar i datadriften på grund av underhålls- och utvecklingsarbete. Utanför normal kontorstid är datadriften utan
bemanning.
Notisum ansvarar inte för skada som uppstått på grund av eventuella fel i nättjänsterna eller materialet, vare sig felet härrör från
Notisums informationsleverantörer eller från efterföljande databearbetning.
Upphovsrätt
Med nätinformation avses all den information, och programvara, som finns samlad i databaser åtkomliga från Notisums
nättjänster. Envar äger rätt att för eget bruk nyttja nätinformationen 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 nätinformationen är därför förbjudet enligt Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Information från Notisums nättjänster 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 nätinformation till annan part. Nätinformationen får inte heller lagras i någon dator eller på annat sätt göras
tillgänglig via datanätverk eller hos någon dataservicebyrå. Nätinformationen får inte säljas vidare utan tillstånd. Villkoren i
detta avtal gäller även efter det att kunden avslutat sitt abonnemang.
Behandling av personuppgifter - Integritetspolicy
Notisum och Notisums ägare respekterar våra besökares och kunders integritet och individens rätt. Den information vi hämtar
in elektroniskt 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).

