Finlands Svenska Idrott r.f.
Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FO-nummer: 0211087-9

Välkommen till Finlands Svenska Idrotts
motionskampanjer på webben.
Tack för att använder vår tjänst som tillhandahålls i sin helhet av Finlands Svenska Idrott.

1. Användning av tjänsten
Du måste följa alla regler och förbinda dig att inte använda denna tjänst för syftet att förstöra eller på annat vis
försämra tjänsten. Du får till exempel inte störa våra tjänster eller försöka komma åt dem med en annan metod
än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda våra tjänster i enlighet med
gällande lagstiftning. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig våra tjänster om du inte uppfyller våra
villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.
Genom att använda våra tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra tjänster eller det innehåll
som du kommer åt. Du får inte använda innehåll från våra tjänster om du inte inhämtar tillstånd från
innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda
några varumärken eller logotyper som används i våra tjänster. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några
juridiska meddelanden som visas i eller i samband med våra tjänster.

2. Användarkonto
Du behöver ett personlig användarkonto för att använda denna tjänst. Du kan registrera ett användarkonto
manuellt eller genom att använda vissa godkända Sociala mediaplatformar. Det kostar inget att registrera ett
konto.

3. Dataskydd
Vi skyddar din integritet när vi hanterar dina personuppgifter. I vår dataskyddsredogörelse kan du läsa om
bestämmelserna, vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi hanterar dem på ett ändamålsenligt sätt.

4. Ditt datainnehåll
Du behåller äganderätten till det innehåll du överför till tjänsten, d.v.s. utförda prestationer i en kampanj och
dylikt.

5. Programvara
Tjänsten kräver ingen extra programvara. Du kan använda tjänsten via en modern webbläsare. Tjänsten är
anpassad för mobila apparater.

6. Modifiering och uppsägning
Vi ändrar och förbättrar hela tiden våra tjänster. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller
avbryta en tjänst helt och hållet.
Du kan när som helst sluta använda våra tjänster, även om vi skulle tycka att det var tråkigt. Vi kan också när
som helst upphöra att tillhandahålla dig våra tjänster eller lägga till eller skapa begränsningar avseende
tjänsterna.
Vi anser att dina uppgifter tillhör dig och att din åtkomst till dessa uppgifter är viktig. Om vi avbryter en tjänst
kommer vi, när så skäligen är möjligt, att ge dig en rimlig förvarning och en chans att hämta ut din information
från tjänsten.

7. Om dessa villkor
Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för en tjänst, exempelvis för att avspegla ändringar i
lag eller i våra tjänster. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det på den här sidan.
Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändrade ytterligare villkor inom den relevanta tjänsten. Ändringar
gäller inte retroaktivt och de kommer inte att träda i kraft förrän tidigast fjorton dagar efter att de läggs upp.
Ändringar som gäller nya funktioner i en tjänst eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda
i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en tjänst ska du sluta använda tjänsten.
Dessa villkor reglerar relationen mellan Finlands Svenska Idrott och dig. De skapar inga förmånsrättigheter för
någon tredje part.
Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några
rättigheter som vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden).

