ANVÄNDARVILLKOR
Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, (”Findity”)
tjänst (”Tjänsten”) som beställts av användaren (”Användaren”). Genom att påbörja användandet
av Tjänsten bekräftar Användaren att Användaren har tagit del av, förstått och godkänner dessa
användarvillkor (”Användarvillkoren”). Användarvillkoren gäller till dess att Användaren eller
Findity säger upp
Användarvillkor
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Användarvillkoren. Innan ändringarna träder ikraft kommer Användaren senast 30 dagar i förväg
meddelas om vilka ändringar som ska genomföras samt när dessa ändringar ska träda ikraft. Om
Användaren inte godkänner ändringarna har Användaren möjlighet att frånträda dessa
Användarvillkor enligt ovan. Vid Användarens frånträdande av Användarvillkoren kan Användaren
samtidigt begära att alla Uppgifter (såsom definierat nedan) raderas.
Tjänsten är en webbaserad och kostnadsfri tjänst som också levereras via fristående
mobilapplikationer vars syfte är att underlätta hanteringen av kvitton som Användaren erhåller vid
inköp på försäljningsställen såsom butiker eller restauranger varmed Findity har ett samarbete eller
andra kvitton som Användaren väljer att själv lägga upp i Tjänsten.
1

RÄTTIGHETER TILL UPPGIFTER I TJÄNSTEN

1.1

Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys
eller tredje mans upphovsrätt.

1.2

Tjänstens innehåll får inte användas i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna
i Tjänsten eller som uttryckligen framgår av Användarvillkoren.

1.3

All kvittoinformation, såsom kvitton, garantibevis, erbjudanden, som laddas upp till,
överförs genom, anslås offentligt eller införs på Användarens utrymme i Tjänsten skall
förbli Användarens eller dess lagliga ägares egendom.

1.4

Användaren upplåter till Findity en royaltyfri och i tiden obegränsad rätt att lagra och
använda all kvittoinformation som Användaren publicerat, uppgett eller godkänt för
lagring/publicering i Tjänsten (”Uppgifter”). All sådan lagring och användning får endast
ske på sådant sätt som finns beskrivet i dessa Användarvillkor.

1.5

Utställare av kvittoinformation som finns samlad i Tjänsten (”Utställaren”) äger rätt att
använda

sådan

kvittoinformation

i

syfte

att

utföra

identifikation,

kundanalys,

marknadsföring och produktutveckling för att ge bättre service till Användare. Sådant
användande kan bara ske genom Tjänsten. Utställaren ansvarar gentemot Användaren
för att Utställarens behandling och användning av kvittoinformation sker i enlighet med
personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning.

2

REGISTRERING

För att ha tillgång till Tjänsten måste Användaren registrera sig. Användaren åtar sig att lämna
korrekt registreringsinformation som bl.a. består av personliga uppgifter om Användaren samt
Användarens kontaktuppgifter och annan information som berör medlemskap eller användning av
Tjänsten

som

Användaren

anger

vid

registreringen

eller

vid

senare

tillfälle

(”Registreringsinformation”).
3

ANVÄNDARENS ANSVAR

3.1

Användaren

ansvarar

för

riktigheten

och

användandet

av

sina

Uppgifter/Registreringsinformation, sitt användande och resultatet därav.
3.2

Användaren ansvarar för att användarnamn, lösenord och liknande inloggningsuppgifter
inte kommer obehörig tillhanda. Om Användaren vet, eller misstänker, att sådana
uppgifter kommit obehörig tillhanda skall Användaren omedelbart kontakta Findity via de
kontaktuppgifter som finns publicerade i Tjänsten.

3.3

Användaren ansvarar för att Uppgifter som Användaren publicerar inte bryter mot lag eller
utgör intrång i tredje parts rättigheter.

3.4

Om Användaren anser att något innehåll i Tjänsten bryter mot Användarvillkoren ska
Användaren omedelbart rapportera det till Findity via de kontaktuppgifter som finns
publicerade i Tjänsten.

3.5

Användaren är skyldig att meddela Findity om Uppgifter/Registreringsinformationen måste
uppdateras för att vara aktuell.

4

PERSONUPPGIFTER

4.1

Vid behandling av personuppgifter följer Findity personuppgiftslagen (1998:204). Findity
lagrar Uppgifter/Registreringsinformation om Användaren inklusive inköpsuppgifter som
insamlats från samarbetande försäljningsställen. Personuppgifter behandlas såväl
manuellt som av datorer.

4.2

Personuppgifterna har insamlats och registrerats i syfte att Findity ska kunna
tillhandahålla Tjänsten för Användaren, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten i
förhållande till Användaren, adressera information till Användaren om Finditys verksamhet
samt marknadsföringssyften. Uppgifter lagras inte längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

4.3

Findity kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner
som

till

exempel

marknadsföring

och

tekniska

tjänster

för

Tjänsten.

Dessa

underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att
de ska kunna utföra ett uppdrag åt Findity avseende Tjänsten. Findity behandlar alla

personuppgifter med största försiktighet och Finditys underleverantörer får endast
använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Findity. Underleverantörer har inte rätt
att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att
fullfölja sitt uppdrag för Findity.
4.4

Findity har ingått samarbetsavtal med vissa bolag (”Samarbetsbolag”) avseende
Tjänsten. Findity kan komma att dela Användarens personuppgifter med dessa
Samarbetsbolag i syfte att Samarbetsbolagen ska tillställa Användaren marknadsföring
avseende Samarbetsbolagets egna produkter och/eller tjänster.

4.5

Användaren samtycker till att personuppgifter om Användaren kan överföras till företag
och organisationer, inom såväl som utanför EU, för de ändamål som anges i punkterna
4.1 – 4.4 ovan.

4.6

Användaren samtycker till att Uppgifter/Registreringsinformation används för att
målgruppsidentifiera Användaren i marknadsföringssyfte. Användaren har alltid rätt att
begära att de Uppgifter/Registreringsinformation om Användaren som finns lagrade i
Tjänsten inte utnyttjas för direkt marknadsföring. En sådan begäran kan göras i respektive
e-postmeddelande som innehåller direkt marknadsföring alternativt skickas med brev eller
e-post till: Findity AB, Box 108, 771 23 Ludvika; info@sparakvittot.se. Se även punkt 6
”INFORMATION OCH RÄTTELSE” nedan.

4.7

De uppgifter som anförtros Findity behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett
begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd
finns både mot intrång och förstöring av Uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till
någon utanför Findity, i andra fall än de som har angivits ovan.

4.8

Genom att lämna sina personuppgifter vid registreringsförfarandet i punkt 2 ovan,
samtycker Användaren till att Användarens personuppgifter lagras och används för de
syften som anges i punkterna 4.2– 4.6 ovan.

5

LAGRING AV KVITTOINFORMATION

5.1

Säkerheten för den Kvittoinformation som finns lagrad i Tjänsten är av högsta prioritet för
Findity. Vi använder lämpliga fysiska, elektroniska och processmässiga garantier för att
skydda den personliga information som vi får från dig från förlust, missbruk och obehörig
åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Detta är några av de sätt som vi skyddar din
information:
•

SSL och lösenordskryptering

•

Kryptering av kvitton som Användaren erhållit vid inköp på försäljningsställen såsom
butiker eller restauranger varmed Findity har ett samarbete

•

Begränsad åtkomst

5.2

Med undantag för personuppgifter, vänligen observera att vi inte är ansvariga för
säkerheten för data som du sänder över Internet, eller alla data som du lagrar, publicerar
eller tillhandahåller direkt till en tredje parts webbplats som styrs av denna parts villkor.
Observera att ingen metod för överföring via Internet eller för elektronisk lagring, är 100 %
säker.

6

INFORMATION OCH RÄTTELSE

Användaren kan genom en skriftlig begäran till Findity erhålla ytterligare information om Finditys
behandling av personuppgifter. Information om hur du kontaktar Findity finns i punkt 4.6 ovan och i
Tjänsten. Användaren har även rätt att kostnadsfritt, en gång om året, begära information om vilka
personuppgifter Findity har registrerat. Om Användaren meddelar Findity att uppgifter är felaktiga
kommer dessa att rättas.
7

COOKIES

7.1

Tjänsten använder session cookies och permanenta cookies i syfte att föra besöksstatistik
och underlätta för Användaren vid inloggning till Tjänsten.

7.2

En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens dator. Cookies används normalt
för att förbättra webbplatsen för Användaren, till exempel för att kunna anpassa en
webbplats efter Användarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på
Användarens dator under en bestämd tid. En session cookie lagras tillfälligt i datorns
minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när
Användaren stänger sin webbläsare.

7.3

Om Användaren inte vill tillåta cookies så kan Användaren välja att ändra inställningar i
Användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om Användare inte accepterar
cookies kan detta påverka Webbtjänstens funktionalitet

8

ÖVERLÅTELSE

Användaren får inte upplåta, överlåta eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter eller
skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.
9

TILLGÄNGLIGHET OCH FEL

9.1

Findity strävar efter att Tjänsten ska vara tillgänglig via internet dygnet runt sju dagar i
veckan.

9.2

Findity garanterar att åtkomst enligt ovan ges med så små avbrott som möjligt. Avbrott för
säkerhetsarbete samt avbrott på grund av force majeure kan förekomma. Garantin
omfattar

inte

åtkomsthinder

beroende

på

Användarens

egen

uppkoppling,

uppkopplingsleverantör eller tekniska problem mellan Finditys uppkopplingspunkt och

Användarens uppkopplingspunkt. Findity garanterar inte heller att Tjänsten är fri från fel,
virus

eller

störningar

av

skadlig

karaktär.

Findity

ansvarar

inte

för

Uppgifter/Registreringsinformation som Användaren eller andra publicerar på Tjänsten.
Findity garanterar inte att Uppgifter/ Registreringsinformation som Användaren publicerat
kommer att sparas. Användaren uppmanas därför själv göra säkerhetskopior av
Uppgifterna/Registreringsinformation.
9.3

Findity ansvarar inte för att den kvittoinformation som Findity erhåller från kassasystem är
korrekt eller fullständig då den är baserad på information från tredje part.

9.4

Fel och brister i Tjänsten ska åtgärdas på ett sätt som Findity finner lämpligt. Findity har
rätt att stänga Tjänsten för underhållsarbete eller uppgradering.

10

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser/informationstjänster som tillhör tredje man.
Findity ansvarar inte för informationsinnehåll, eller för informationens tillförlitlighet, avseende den
information som finns hos webbplatser/informationstjänster tillhörande tredje man.
11

AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING

11.1

Findity förbehåller sig rätten att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning,
radering samt avlägsnande av Uppgifter om Användaren väsentligen bryter mot
Användarvillkoren eller om Findity inte kan verifiera registreringen. Användaren har inte
rätt till ersättning eller skadestånd för det fall Findity tillfälligt eller permanent stänger av en
Användare eller raderar/avlägsnar Uppgifter. Findity behöver inte lämna särskild
förvarning, information eller motivering för sådan åtgärd. I annat fall kommer Findity att
underrätta Användaren minst 30 dagar innan åtgärden genomförs att radering eller
avlägsnande kommer att ske

11.2

Väljer Findity att stänga av Användarens konto eller väljer Användaren att avsluta sitt
medlemskap förbinder sig Findity att inom skälig tid radera all information som är knuten
till Användarens konto eller avidentifiera uppgifterna. Findity har dock rätt att spara sådan
information som krävs för att kunna kontakta Användaren eller fullfölja ett avtal med
Användaren så länge det kan anses nödvändigt.

12

ANSVARSBEGRÄNSNING

12.1

Användning av Tjänsten sker på Användarens egen risk. Findity ansvarar inte i för någon
direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning
av användningen av Tjänsten.

12.2

Findity ansvarar inte i något fall för skada överstigande ett halvt prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

12.3

Ansvarsbegränsningen i denna punkt 12 påverkar inte de lagstadgade rättigheter som en
konsument har rätt till och som inte kan ändras eller efterges genom avtal.

13

TILLÄMPLIG LAG

Tillämpningen och tolkningen av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Användaren
godkänner härmed att endast svensk lag är tillämplig vid tvister avseende Tjänsten och dessa
Användarvillkor liksom att eventuella tvister ska slutligen avgöras genom skiljedom enligt Regler för
Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sekretess ska gälla
för skiljeförfarandet och skiljedomen.
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