1. ACCEPT AF REGISTRERING OG VILKÅR
1.1 Nærværende registreringsvilkår (herefter "Vilkår") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer
registreringsvilkår" på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden
måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem AB Digital ApS– Findenplads.dk, CVR-nummer
40200924, Baldersvej 12, 8850 Bjerringbro (herefter "findenplads.dk") og kunden herefter ("Kunden"). Hvis
Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to
business.

2. REGISTRERING I DATABASEN HOS FINDENPLADS.DK
2.1 Det er gratis for kunden at blive og være registreret i databasen hos findenplads.dk.
2.2 Kunden giver ved registrering samtykke til, at findenplads.dk og AB Digital må tilsende e-mails på oplyst
mailadresse med nyhedsbreve eller kommercielt indhold.

3. REGISTRERINGENS OMFANG OG ANVENDELSE
3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende portalen
Findenplads.dk (herefter under et "Applikationen"), der stilles til rådighed online som "software as a
service". Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle
Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Kundens registrering i applikationen giver Kunden adgang til at bruge Applikationen, til at oprette sig
som bruger, oprette afdelinger, modtage og besvare forespørgsler.

3.3 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må ikke
benyttes af andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end
Kunden.

3.4 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til
Applikationen eller som bruger Kundens logindetaljer.

3.5 Kunden er ikke berettiget til at overdrage registreringen til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller
til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.6 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade findenplads.dk og
AB Digitals navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden
regulering.

4. OPHØR
4.1 Kunden kan i Applikationen opsige registreringen i databasen og opsigelsen træder i kraft når denne
godkendes af admin.
4.2 Findenplads.dk kan afslutte kundens registrering i dagtabasen med 1 måneds varsel til udløbet af en
kalendermåned, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens
konkurs, insolvens eller mistet godkendelse hos socialtilsynet.

5. KUNDENS DATA
5.1 Parterne er enige om, at Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger
Kunden uploader og behandler i Applikationen, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i
Applikationen.

5.2 Findenplads.dk er berettiget til at videregive de af Kunden indtastede oplysninger til tredjepart, der
opretter en af administratoren godkendt forespørgsel om en ledig plads. Findenplads.dk er ikke ansvarlig
for, om de indtastede oplysninger er korrekte.

5.3 Findenplads.dk forbeholder sig ret til at slette kundens data i overensstemmelse med punkt 4.2 og har
herefter ingen forpligtigelser til at opbevare data efter tidspunktet for ophør af registrering.

5.4 Findenplads.dk er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i
anonymiseret form til statistik og analyse af tjenesten.

5.5 Findenplads.dk kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter findenplads.dks vurdering skønnes
forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder
adgang til Kundes data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i
forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

6. DRIFTSSTABILITET
6.1 Findenplads.dk tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller
driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for findenplads.dks kontrol.
Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller
lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og findenplads.dk fraskriver sig
enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

6.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber findenplads.dk at genskabe normal drift hurtigst
muligt.

6.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive
nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette fremgå på
hjemmesiden.

7. ÆNDRINGER
7.1 Findenplads.dk er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.
Findenplads.dk er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og
ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke
services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
8.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af
ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til findenplads.dk eller AB Digital.
Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes AB Digital, medmindre andet skriftligt er aftalt.
Kunden skal give findenplads.dk meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af findenplads.dks
immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

8.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

8.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden findenplads.dk, og
dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at findenplads.dk forsvarligt kan
afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale, der
uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller
er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

9. OVERDRAGELSE
9.1 Findenplads.dk har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til
koncernforbundet selskab eller tredjemand.

9.2 Findenplads.dk anvender ikke dataunderleverandører.

10. FINDENPLADS.DKS ANSVAR

10.1 Findenplads.dk fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af
Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader
eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af
simpel uagtsomhed.

10.2 Kunden påtager sig at friholde findenplads.dk for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige
krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.
Kunden accepterer, at findenplads.dk ikke kan ansvarliggøres for tab hos Kunden, det være sig økonomisk,
materiel eller immateriel.

10.3 Kunden accepterer at skadesløsholde findenplads.dk mod ethvert krav eller tab, der skyldes
produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens
brug af Applikationen.

11. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED
11.1 Applikationen fordrer ikke brug af personoplysninger. Såfremt Kunden oplyser persondata, vil dette
ikke blive godkendt og vil blive slettet. Således kan findenplads.dk ikke blive holdt ansvarlig for indtastede
personoplysninger.

11.2 Findenplads.dk har tavshedspligt om alle informationer, Findenplads.dk måtte komme i besiddelse af
om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan
information er offentlig tilgængelig, eller hvor Findenplads.dk har fået informationen fra en tredjepart
udenfor fortrolighed, eller hvor Findenplads.dk er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning
eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

11.3 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts
information eller services i forhold til findenplads.dk, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan
information og findenplads.dks behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med
tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Findenplads.dk for ethvert tab i forbindelse med denne
bestemmelse

12. VILKÅRSÆNDRINGER
12.1 Findenplads.dk er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende
Vilkår vil være tilgængelige ved login på findenplads.dks hjemmeside. Findenplads.dk tilsigter at give
rimeligt varsel i forbindelse med enhver ændring på e-mail via oplyst e-mailadresse. Brug af Applikationen
efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse
løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

13. TVISTER
13.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af registreringen hos
findenplads.dk, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Viborg.

14. GYLDIGHED
14.1 Disse Vilkår er gyldige fra 20. august 2019 og erstatter tidligere vilkår.

