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Social Society äger rätt att använda information, bilder, filmer, länkar m.m. på
Föreningens sida i sitt marknadsföringsmaterial och utan skyldighet att
kompensera Föreningen.
Föreningen har inga rättigheter till något av innehållet på ActiveMatch.se. Samtliga
immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke,
process, metod, programvara, källkod och design äga av Social Society eller
företag som gett Social Society licens.
Föreningen ansvarar för att enbart behöriga personer har tillgång till inloggning på
ActiveMatch.se.
Föreningen ansvarar för allt Föreningen skickar in/lägger upp, inklusive
lagenlighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt för sådant
material.
Föreningen får inte ladda upp, distribuera, eller på annat sätt publicera via
webbplatsen något innehåll som är kränkande, nedsättande, obscent, hotande,
inkräktande på sekretess eller offentliga rättigheter, olagligt eller på annat sätt
anstötligt, eller som kan utgöra eller uppmuntra till brott, kränka rättigheterna för
någon part eller på annat sätt ge upphov till skadeståndsansvar eller bryta mot
någon lag – inklusive personuppgiftslagstiftning/GDPR - eller påverka Active
Matchs image.
Föreningar får inte ladda upp kommersiellt innehåll på webbplatsen.
Om Föreningen visar bilder på personer eller namnger personer ansvarar
Föreningen för att samtycke är inhämtat från vederbörande före publicering.
Social Society tillhandahåller ActiveMatch.se "i befintligt skick" och utan garantier
av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, ex vis lämnas inga
garantier för tillgänglighet, felfrihet eller prestanda eller frihet från datorvirus eller
andra skadliga komponenter.
I den utsträckning tillämplig lag tillåter, är Social Society under inga
omständigheter ansvarig för direkta eller indirekta skador även om Social Society
tidigare har informerats om risken för sådana skador.
ActiveMatch.se är endast avsedd för användning i Sverige. All användning utanför
Sverige sker på egen risk.
Social Society har rätt att när som helst stänga ner hela eller delar av webbplatsen
utan föregående meddelande till dig. Vi förbehåller oss också rätten att ändra
regler, villkor och meddelanden enligt vilka ActiveMatch.se erbjuds, och
Föreningens användning av ActiveMatch.se efter att sådana ändringar gjorts ska
anses utgöra Föreningens medgivande till sådana modifierade användarvillkor.
Vid brott mot dessa Användarvillkor har Social Society rätt att med omedelbar
verkan släcka ner Föreningens sida utan återbetalning av abonnemangsavgiften.
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