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Användarvillkor - Calmino Online Services (SVENSKA)
Calmino group AB (Calmino) driver ett flertal olika onlinetjänster såsom hemsidor, mobilapplikationer och
likande. Calmino Group AB är ett privatägt aktiebolag registrerat i Göteborg, Sverige.
Våra användarvillkor anger skyldigheter och eventuella rättigheter och innehåller viktiga
ansvarsfriskrivningar. Följande villkor gäller för användning av våra onlinetjänster. Läs dessa användarvillkor
samt vår integritetspolicy (publicerad på våra webbplatser) innan du använder webbplatsen eller skickar
personuppgifter till oss.
Calmino kan när som helst och utan föregående meddelande uppdatera, ändra eller ersätta dessa
användarvillkor. Alla uppdateringar av villkoren är bindande för alla användare och besökare på våra
webbplatser. Det är därför viktigt att du tar del av den senaste versionen av användarvillkoren som alltid
kan nås genom våra onlinetjänster.
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. info@calmino.com. Övriga kontaktuppgifter hittar
du via hemsidan.

Godkännande av användarvillkor

Genom att använda någon av våra IT tjänster accepterar du att följa dessa användarvillkor. Om du inte
godkänner användarvillkoren får du inte använda våra webbplatser och du måste då lämna sidorna.
Våra onlinetjänster ägs av Calmino Group AB som är ett svenskt företag och du godkänner att
användarvillkoren för våra onlinetjänster regleras av svensk lag och platsen för domstolar, advokatbyråer
och andra civila myndigheter (jurisdiktionen) skall vara Sverige.

Friskrivning

Även om vi omsorgsfullt ställt samman våra webbplatser kan vi inte under några omständigheter ta ansvar
för åtgärder som vidtas av någon person eller organisation, oavsett var de är baserade, som ett resultat
direkt eller indirekt av information som finns i eller nås via våra onlinetjänster såsom till exempel en
hemsida som drivs av oss. Ingenting på webbplatserna ska tolkas som rådgivning eller som en
rekommendation och våra webbplatser kan aldrig åberopas som grund för beslut eller åtgärder.
Vi tar inget ansvar för handlingar (av person eller organisation) som direkt eller indirekt påstås vara
baserade på den information som presenteras på våra webbplatser eller som nås via länkar på sidan.
Således tar vi inget ansvar för eventuella direkta, indirekta eller följdskador som uppkommit av någon
användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller
resultat av användningen av våra onlinetjänster eller webbplatser inklusive, utan begränsning, något ansvar
för (i) inkomstförlust eller intäkt, (ii) förlust av verksamhet, (iii) förlust av vinst eller kontrakt, (iv) förlust av
förväntade besparingar, (v) förlust av data, (vi) förlust av goodwill, (vii) bortkastad förvaltning eller
kontorstid; och viii) för eventuella andra förluster eller skador av vilket slag som helst, oavsett om det
uppstår skada (inklusive försummelse), avtalsbrott eller på annat sätt, även om det är förutsebart.
All medicinsk information i någon form på våra hemsidor är inte avsedd som ersättning för medicinsk
rådgivning från vården. Vi kan inte ge annat än allmän rådgivning och vi kan inte ge personliga råd om
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hälsofrågor. Du bör alltid rådgöra med en läkare eller annan vårdpersonal för individuella råd om diagnos
och behandling innan du fattar beslut baserat på information på denna webbplats.
Information om produkter eller tjänster som nämns på våra webbplatser kan variera från land till land.
Konsumenter, patienter och vårdpersonal bör kontakta lokala vårdgivare eller tillsynsmyndigheter för att
få information som är relevant för respektive land.

Om informationen på våra onlinetjänster

Vi arbetar ständigt för att hålla våra webbsidor uppdaterade och vi skapar ständigt nytt material. Vi är
angelägna att se till att allt innehåll på våra webbsidor är korrekt och aktuellt men eftersom innehållet kan
ändras när som helst kan vi inte garantera att allt innehåll för tillfället är korrekt och uppdaterat.
Genom att använda våra onlinetjänster / webbsidor accepterar du villkoren och förstår att Calmino Group
AB inte kan hållas ansvarig för innehållet på webbplatserna, programvaran eller användningen av
webbplatserna.
Du besöker webbplatserna på egen risk, Calmino ger inga garantier eller ansvar för någon av programvaran
eller andra tjänster som erbjuds på webbplatsen är felfria eller att de inte kan ändras eller tas bort. Allt
innehåll på webbplatsen presenteras utan garantier. Vi garanterar inte att funktionerna på denna
webbplats kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att rättas, eller att våra webbplatser eller
servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar.

Upphovsrätt

Allt som presenteras genom våra onlinetjänster, inklusive men utan begränsning, alla dokument, filer, text,
bilder, grafik, enheter och kod som finns i dem och deras allmänna "look and feel", ägs av Calmino Group
AB eller dess leverantörer av tredje part. Dessa verk är därmed skyddade av upphovsrättslagar och fördrag
runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.
Som användare av våra onlinetjänster får du endast använda materialet för personligt bruk. Du är behörig
att göra en enda kopia och skriva ut utdrag eller dokument från våra onlinetjänster (med undantag för
tredje parts ägda innehåll som har identifierats som sådan) för din icke-kommersiella användning, förutsatt
att sådan kopia eller utskrift behåller all upphovsrätt eller annan proprietärinformation och eventuell
ansvarsfriskrivning som finns i dem.
Du har inte rätt att ändra varumärke, upphovsrätt eller andra märkningar som indikerar ägande. Inget utav
Calminos namn, logotyper, märkningar och varumärken får användas eller reproduceras utan vårt tidigare
skriftliga samtycke.
Det är inte tillåtet att skära, kopiera, publicera, reproducera, skriva ut eller distribuera innehåll från våra
onlinetjänster för offentliga eller kommersiella ändamål, såvida inte skriftligt angivet tillstånd för denna
användning givits av Calmino. Detta gäller all text, bilder, videor och ljud. Det är inte heller tillåtet att infoga
innehåll från den här webbplatsen genom att skapa inramning eller annan teknik som gör information
tillgänglig på en annan webbplats. Om du av någon anledning vill få tillstånd att använda material från våra
webbplatser måste du först kontakta Calmino Group AB för att begära tillstånd (info@calmino.com). Även
om du får tillstånd att använda material får du inte använda materialet så att upphovsrättslagarna bryts.
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Innehåll från tredje part

Våra onlinetjänster inklusive våra hemsidor kan innehålla tredjepartsägt innehåll (t ex artiklar, bildbibliotek,
dataflöden eller sammanfattningar) och kan också innehålla hypertextlänkar till tredjepartsägda
webbplatser. Vi tillhandahåller sådant innehåll från tredje part och länkar som ett gillande till våra
användare. Länkar tillhandahålls endast för din information. Vi har ingen kontroll över tredjepartsägda
webbplatser eller innehåll som avses, nås av eller tillgängliga på våra webbplatser och därför stöder vi inte,
sponsrar, rekommenderar eller på annat sätt accepterar något ansvar för sådana tredje parts webbplatser
eller innehåll eller för tillgängligheten av sådana webbplatser.
I synnerhet accepterar vi inte något ansvar som uppstår på grund av någon påstående att något tredje parts
ägda innehåll (oavsett om det publiceras på vår eller någon annan webbplats) bryter mot någon person
eller något ansvar som uppstår på grund av någon information eller åsikt innehållet på sådan tredje parts
webbplats eller innehåll. Vi kan inte garantera att du har rätt att använda tredjepartsägt innehåll som är
tillgänglig på våra webbplatser och du måste erhålla tillstånd från tredjepartsägaren innan du använder
eller hämtar sådant innehåll.

Skydd av personuppgifter

Personuppgifter kommer att hanteras enligt vår integritetspolicy (tillgänglig från våra webbplatser)
och/eller inhämtat samtycke/andra avtalade villkor. Calmino behandlar data med modern
informationsteknik för att uppfylla kundrelationer och erbjuda erbjudanden (kommunikation,
administration, affärstransaktioner och för statistiska ändamål).
Alla som finns i våra register kan när som helst lämna in synpunkter på användningen av uppgifter om
honom / henne (info@calmino.com) och begära att uppgifter ändras eller raderas.
Annan kommunikation eller material (som ej utgörs av personuppgifter) som du överför till oss, behandlas
som icke-konfidentiell information. Det överförda eller upplagda uppgifterna kan användas av Calmino för
något ändamål om inget annat avtalats.

Kontakt
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