
ANVÄNDARVILLKOR FÖR BYGGNET

Dessa användarvillkor (“Användarvillkor”) måste Du acceptera när du registrerar
dig som användare i Byggnet. Genom att registrera dig som Användare (och skapa
ett användarkonto) accepterar du (a) att bli bunden av Användarvillkoren och (b)
samtliga Abonnemangsavtal eller övriga avtal som ingås mellan Byggnet Sverige AB
och Kunden (“Avtal/en”). Samtliga begränsningar med avseende på Byggnets
skyldigheter som följer av Avtalen är även tillämpliga gentemot dig som
Användare. Begrepp och termer som används i dessa Användarvillkor är definierade
nedan eller i Avtalen.
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1. DEFINITIONER

1.1. “Användare” avser de fysiska personer som registrerar ett
användarkonto och som får tillgång till Tjänsterna.

1.2. “Arbetsgivaren” avser det företag som innehar e-mailadressen som
används av Användaren vid registrering i Tjänsterna och som
Användaren är knuten till genom anställning, konsultavtal eller liknande
arrangemang.

1.3. “Kunden” avser det företag och som beställer Tjänsterna enligt Avtalen
och som har rättigheter och skyldigheter avseende de beställda
Tjänsterna (inbegripen betalningsskyldighet).

1.4. “Material” avser data, information, material och annat innehåll, såsom
dokument, vilka laddas upp, bearbetas, behandlas, överförs,
distribueras och/eller lagras i Tjänsterna och som tillhandahålls av
Kunden eller Användarna.

1.5. “Tjänsterna” avser den eller de tjänster som Byggnet tillhandahåller
Kunden enligt Avtalen. Tjänsterna erbjuds som Software as a Service
med olika grader av funktionalitet.

1.6. “Webbplatsen” avser “Byggnet.se”.

2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

2.1. I enlighet med dessa Användarvillkor (och Avtalen mellan Kunden och
Byggnet), får Användaren en icke-exklusiv, icke överlåtbar och
begränsad rätt att använda Tjänsterna för Kundens räkning.



2.2. Om Användaren för Kundens räkning accepterar Användarvillkoren och
skapar ett kostnadsfritt användarkonto (“Användarkonto”) i Tjänsterna
är Användaren införstådd med att ytterligare bestämmelser och
riktlinjer och begränsningar med avseende på användningen av
Användarkontot kan bli aktuella och styrs av Användarens relation med
Arbetsgivaren. Användaren är medveten om och accepterar att
Arbetsgivaren kan vidta åtgärder som begränsar Användarens tillgång till
Tjänsterna och Materialet. Sådana åtgärder kan exempelvis följa av
Arbetsgivarens instruktioner till Byggnet och/eller att Användarens
anställning hos Arbetsgivaren upphör.

3. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

3.1. Användaren åtar sig att följa samtliga säkerhetsbestämmelser och
administrativa föreskrifter och andra förhållningsregler, policyer och
standarder som Byggnet meddelar vid registrering av Användarkontot
eller därefter, via e-post, på Webbplatsen eller på annat sätt.

3.2. Användaren åtar sig att i samband med aktivering av Användarkontot
och därefter lämna korrekt information beträffande sin identitet och e-
mailadress och även i övrigt lämna korrekta uppgifter.

3.3. Användaren ansvarar för att samtliga aktiviteter denne vidtar i samband
med nyttjandet av Tjänsterna ej strider mot lag eller Avtalen.
Användaren ansvarar för allt Material som laddas upp, överförs eller på
annat sätt används genom Tjänsterna.

3.4. De inloggningsuppgifter och andra anvisningar som Användaren får
tillgång till ska förvaltas av Användaren med sekretess och erforderlig
säkerhet. Användaren ansvarar för att inloggningsuppgifter och andra
anvisningar endast tillhandahålls behöriga Användare.

3.5. Användaren åtar sig att tillse att Material som används inom ramen för
Tjänsterna är i överenskommet format och inte är behäftade med virus
eller på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Tjänsterna.

3.6. Användaren garanterar att denne endast aktiverat kontot för Kundens
räkning och åtar sig att endast använda Tjänsterna för dennes räkning
och i enlighet med Avtalen.

3.7. Användaren åtar sig att inte genom Tjänsterna ge tillgång till eller
distribuera eller lagra Material som skadar tredje mans anseende eller
som riskerar göra intrång i tredje mans upphovsrätt, eller som utgör ett
röjande av affärshemlighet eller som kan uppmuntra tredje man att
begå brott eller som uppfattas som hotfullt eller använda Tjänsterna på
ett sätt som är oförenligt med dess syften.

3.8. Användarkonton får bara användas av en individuell användare.

3.9. Användaren är skyldig att informera Byggnet om misstänkt brott mot
dessa regler.



4. PERSONUPPGIFTER

4.1. I samband med registrering och aktivering av Användarkontot, och för
att Användaren ska få tillgång till och kunna nyttja Tjänsterna, lämnar
Användaren information kring namnet på Kunden, Kundens
organisationsnummer, Användarens namn, telefonnummer, faxnummer,
e-postadress och faktureringsuppgifter. Denna information utgör
personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. När registrering
skett är information kring Kunden och Användarens personuppgifter
sökbar för redan befintliga Användare av Tjänsterna.

4.2. Byggnet är personuppgiftsansvarig för denna behandling och tar frågor
om integritet på största allvar. Den behandling av personuppgifter som
sker vid nyttjandet av Tjänsterna och för vilka Byggnet är
personuppgiftsansvarig framgår av Byggnets Integritetspolicy,
https://byggnet.se/integritetspolicy/

4.3. Genom att acceptera Användarvillkoren och Integritetspolicyn är
Användaren införstådd med och accepterar Byggnets behandling av
Personuppgifterna för ovan angivet ändamål och att Personuppgifterna
behålls fram till dess att Användaren avslutar Användarkontot eller
Avtalet mellan Kunden och Byggnet upphört (eller under sådan lägre tid
som medges enligt Integritetspolicyn och tillämplig
dataskyddslagstiftning).

5. SÄKERHET

5.1. Användaren ska säkerställa att användaridentitet och lösenord som
Användaren får tillgång till vid aktivering av Användarkontot eller
därefter lagras och används på ett säkert sätt och att tredje man inte
obehörigen får tillgång till dessa. Användaren hålls ansvarig för obehörig
användning av Tjänsterna och Byggnet har inget ansvar för skada eller
förlust som är en följd av Användarens bristande uppfyllelse av dessa
krav.

5.2. Om det kan misstänkas att någon obehörigen fått tillgång till
användaridentiteten och/eller lösenord ska Användaren omedelbart
meddela Byggnet härom.

6. ÄNDRINGAR

6.1. Byggnet har rätt att utan föregående meddelande ändra
Användarvillkoren. Användaren informeras om ändringar via e-mail eller
genom information på Webbplatsen.

7. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE

7.1. Användarvillkoren gäller från och med att de accepteras av Användaren
i samband med registrering av Användarkontot och är gällande till dess
Användarkontot avslutats.

https://byggnet.se/integritetspolicy/


8. BEGRÄNSNINGAR I NYTTJANDET OCH FÖRTIDA UPPSÄGNING

8.1. Byggnet har rätt att begränsa Användarens tillgång till Tjänsterna eller
säga upp Användarvillkoren och/eller Användarkontot till omedelbart
upphörande om (a) Användaren använder Tjänsterna på ett sätt som
utgör en brott, om (b) Användaren använder Tjänsterna på ett sätt som
skadar eller riskerar skada Byggnet eller tredje man, om (c) det kan
antas att spridningen av Material genererat av Användaren strider mot
lag, om (d) Användaren obehörighet försöker bereda sig tillgång till
Byggnets datorsystem eller om (e) Avtalen (inbegripet
Abonnemangsavtalet) upphör att gälla oberoende av orsak eller om (f)
det föreligger rätt att begränsa Kundens åtkomst till Tjänsterna enligt
Avtalen (inbegripet Abonnemangsavtalet).

9. ÖVERLÅTELSE

9.1. Användaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter
enligt Användarvillkoren. Byggnet har rätt att överlåta sina rättigheter
och skyldigheter enligt Avtalen (inbegripet dessa Användarvillkor) till ett
annat bolag inom Byggnets företagsgrupp. Vidare får Byggnet överlåta
Avtalen (inbegripet dessa Användarvillkor) till en förvärvare av hela
eller övervägande delen av Byggnets rörelse.

10. TILLÄMPLIG LAG

10.1. För dessa Användarvillkor gäller svensk rätt.


