ANVÄNDARVILLKOR
1.

Allmänt

Dessa användarvillkor avser användandet av inloggningstjänsten på webbplatsen www.car.info (”Tjänsten” resp.
”Webbplatsen”) och gäller mellan CAR INFO NORDIC
AB (”Car Info”) och dig (”Användaren”).
Tjänsten är en lösning som möjliggör för Användaren att
få tillgång till fakta om bilmärken, bilmodeller och specifika fordon samt ta del av bilder på fordon som andra
användare laddar upp på Webbplatsen.
2.

Användning av Tjänsten

Användaren bekräftar sin identitet i Tjänsten genom användarnamn och lösenord. Användaren kan också bekräfta sin identitet genom att ansluta sig till Tjänsten via ett
Facebook- eller Googlekonto. Om Användaren bekräftar
sin identitet genom användarnamn och lösenord förbinder
sig Användaren att välja uppgifter som är svåra att avslöja, att inte avslöja dem för någon samt att bevara uppgifterna på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst. Car
Info kan inte hållas ansvarigt vid obehörig användning av
Tjänsten för det fall Användaren inte åtföljt vad som
anges i denna punkt.
De uppgifter som Användaren får tillgång till genom
Tjänsten kan i vissa fall utgöra personuppgifter. Användaren åtar sig att inte sprida, lämna ut eller annars använda sådana personuppgifter för annat än privata ickekommersiella ändamål. Car Info förbehåller sig rätten att
stänga av Användare som inte iakttar denna bestämmelse
rörande personuppgifter.
3.

Ändringar i Tjänsten

Car Info förbehåller sig rätten att när som helst genomföra uppdateringar och ändringar i Tjänsten.
4.

Rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter avseende eller relaterande till Tjänsten, inkluderande, men inte uteslutande,
upphovsrätt till programvara och källkod, är Car Infos
exklusiva egendom och kvarblir hos Car Info. Användaren erhåller inte genom användningen av Tjänsten någon
licens eller annan nyttjanderätt till sådana rättigheter.
Car Info förbehåller sig rätten att använda de bilder som
Användaren kan komma att ladda upp på Webbplatsen i
marknadsföringssyfte samt övrig användning på Webbplatsen.
5.

Personuppgifter

Car Info är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
de personuppgifter som Användaren lämnar till Car Info.
Car Info använder Användarens personuppgifter i syfte
att identifiera Användaren, kommunicera med Användaren, administrera Användarens personuppgifter för att
uppfylla detta avtal och i övrigt administrera Tjänsten.
Användares personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med marknadsföring från Car Info samt för
statistikändamål.

Om Användaren ansluter sig till Tjänsten via sitt Facebook- eller Googlekonto godkänner Användaren samtidigt att Car Info, i enlighet med dessa användarvillkor,
samlar in, lagrar och använder information om Användaren för att till Användaren rikta annonser. Användaren
godkänner samtidigt att Car Info delar denna information
med Facebook och Google.
Användaren har rätt att en gång per kalenderår begära
information om de personuppgifter som behandlas avseende Användaren hos Car Info, oavsett hur dessa samlats
in. Om Användare vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Car Info. Begäran ska
enligt personuppgiftslagen göras skriftligen och kan inte
skickas med e-post. Om Användarens personuppgifter har
behandlats i strid med personuppgiftslagen har Användaren rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras
eller raderas. Användaren kan när som helst avanmäla sitt
intresse för att personuppgifterna behandlas i samband
med marknadsföring.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är CAR INFO NORDIC AB, 556953–9413, Storgatan 68c, 262 35 Ängelholm tel. nr 046-288 52 66, e-post:
support@car.info.
6.

Tillgänglighet och Ansvar

Tjänsten tillhandahålls till Användaren utan några åtaganden gällande support och Car Info lämnar inte några
som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, såvitt avser Tjänsten, dess utformning, funktionalitet eller
tillgänglighet, vilket innebär att Car Info inte har något
ansvar gentemot Användaren eller annan för det fall
Tjänsten vid visst tillfälle inte kan nyttjas av Användaren
(oavsett om detta beror på underhåll, uppdateringar, tekniska problem eller någon annan omständighet).
Car Info blir genom dess tillhandahållande av Tjänsten
inte part till några avtal eller överenskommelser som sluts
av Användaren genom användning av Tjänsten och kan
under inga omständigheter hållas ansvarigt inför Användaren för några rättshandlingar som företas genom användning av Tjänsten eller annars för följdskador eller
kostnader, direkta eller indirekta, vare sig förutsägbara
eller oförutsägbara och oavsett orsaken till anspråket,
härstammande från Användarens användning av Tjänsten.
7.

Uppsägning

Car Info förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan
säga upp dessa användarvillkor i förhållande till Användaren om (i) Användaren bryter mot villkoren häri eller
(ii) för det fall anspråk från tredje part riktas mot Car Info
i anledning av Användarens nyttjande av eller Car Infos
tillhandahållande av Tjänsten eller (iii) om Car Info i
övrigt av kommersiella eller andra skäl (t ex till följd av
lag- eller föreskriftsändring, dom eller myndighets beslut)
beslutar sig för att inte längre tillhandahålla Tjänsten.
Vid upphörande av dessa användarvillkor ska Användaren omedelbart upphöra med användningen av Tjänsten.
8.

Ändringar och villkor

Car Info äger rätt att ändra dessa villkor. Villkorsändringar meddelas Användaren senast 30 dagar innan ändring-

Car Info Nordic AB – Användarvillkor, version 1.0. Giltiga från och med den ● 2017

arna träder i kraft. Car Info får även låta en villkorsändring gälla omedelbart om ändringen är nödvändig på
grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift, domstols
eller myndighets beslut eller annan liknande omständighet. Car Info informerar Användaren om sådan ändring så
snart det kan ske och på det sätt som med hänsyn till
omständigheterna är lämpligt. Om Användaren inte accepterar en villkorsändring har Användaren rätt att säga
upp detta avtal till omedelbart upphörande och ska samtidigt upphöra med sin användning av Tjänsten.
9.

Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa användarvillkor eller
användandet av Tjänsten ska avgöras i allmän domstol
med Helsingborgs tingsrätt som första instans.
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