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Allmänna villkor för användande av Bay of Ideas
Följande Allmänna villkor gäller användandet av det sociala nätverket Bay of Ideas, ägt av Bay of Ideas AB (också Vi, Våra eller
Oss) eller dess dotterbolag, nedan kallat Nätverket, där dessa villkor finns upplagda. Nätverket kan göras tillgängligt genom
dator, mobil webbläsare eller app för smarta mobiler, eller andra uppkopplade enheter, och dessa Allmänna villkor, vår
Integritetspolicy och Cookie policy gäller oavsett val av uppkopplad enhet. Villkoren är juridiskt bindande med Användaren
(även om du använder Nätverket som representant för ett företag) och ingås genom att Användaren registrerar sig på
Nätverket. En icke-registrerad Användare är inte bunden av dessa villkor och kan inte få tillgång till, eller interagera med de
inloggningsbara sidorna. En icke-registrerad användare godkänner vår Cookie policy genom att fortsätta använda de offentliga
sidorna.

Skyldigheter
Du är ensamt ansvarig för ditt beteende och ditt innehåll på Nätverket och överensstämmelsen med dessa villkor. Genom att
registrera dig med oss eller genom att nyttja inloggade funktioner i detta Nätverk, så bekräftar du att du har läst, förstått och
samtycker till att vara bunden till dessa villkor. Detta Nätverk är inte avsett för barn eller de som är yngre än 18 års ålder och är
endast erbjudet till Användare som är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år, vänligen använd inte detta Nätverk om du inte
har erhållit ett skriftligt tillstånd och samtycke från förälder eller målsman. Ett sådant tillstånd ska finnas tillgängligt vid
eventuell förfrågan från Oss.
Du får använda detta Nätverk förutsatt att du har befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss och inte är förbjuden att ingå
ett sådant under ditt lands gällande lagar.
Du samtycker att du inte kommer skriva, e-posta eller göra något av följande tillgängligt vid användandet av Nätverket:
●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

bete se på ett sådant sätt att det bryter mot, inskränker eller förskingrar en tredje parts immateriella rättigheter eller
annan äganderätt eller avtalsrätt;
bete sig på ett sådant sätt att det innehåller virus i form av mjukvara, eller någon annan form av datakod såsom filer
eller program designade att avbryta, förstöra eller begränsa funktionen i någon form av mjukvara, hårdvara eller
telekommunikationsutrustning; ‘
att engagera sig i skräppostaktiviteter, kedjebrev, pyramidspel, annonsering av illegala eller kontrollerade produkter
eller tjänster, eller andra annonserings eller marknadsföringsaktiviteter som kränker dessa Allmänna Villkor eller
någon annan form av tillämplig lag, förordning eller generellt accepterade riktlinjer inom marknadsföring;
bete sig på ett sådant sätt som är missledande, vilseledande eller bedrägligt, eller på annat sätt olaglig eller främjar
illegal verksamhet, inklusive engagerande i nätfiske eller på annat sätt få tag i finansiell eller personlig information på
ett missledande sätt, eller för bedrägliga eller missledande anledningar;
bete sig på ett sådant sätt som är ärekränkande eller på något annat sätt som är hotfullt, utnyttjande, våldsamt,
trakasserande, illvilligt eller skadligt mot någon person eller något företag, eller inkräktande på annan persons
privatliv;
bete sig på ett sådant sätt som är skadligt mot minderåriga på något sätt;
bete sig på ett sådant sätt som är förhatligt eller diskriminerande baserat på etnicitet, hudfärg, kön, religion,
nationalitet eller ursprung, äktenskapsstatus, handikapp, sexuell läggning eller ålder, eller som på annat sätt är
stötande;
att personifiera någon annan person, eller falsifierat uppge eller på annat sätt förvränga din anknytning till någon
person eller något företag, eller att ansluta sig till det här Nätverket utan personens tillstånd;
att avsiktligen störa eller försöka att störa funktionaliteten av detta Nätverk eller blockera andra från att använda det
här Nätverket, eller på något annat sätt störa det normala flödet eller dialogen med ett överdrivet antal skickade
meddelande (flooding attack) till Nätverket eller på något annat sätt som negativt påverkar andra personers möjlighet
att använda Nätverket;
att använda någon form av manuella eller automatiserade försök, inklusive agenter, robotar, scripts, eller spindlar, till
att få åtkomst till någon ansluten Användares konto eller för att övervaka eller kopiera det här Nätverket eller dess
innehåll;
att främja en olaglig distribution av copyrightskyddat innehåll;
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bete sig på ett sådant sätt som inkluderar distribuering av personlig eller identifierbar information gällande någon
annan person utan hens tydliga godkännande;
bete sig på ett sådant sätt som sysselsätter missledande e-post eller IP-adresser, eller förfalskade sidhuvuden eller på
annat sätt manipulerade identifieringar för att dölja ursprunget av innehållet översänt via detta Nätverk eller dess
Användare; och
bete sig på ett sådant sätt som utgör eller innehåller någon form av marknadsföring eller värvning, e-postad till
Användare som har begärt att inte bli kontaktade om andra tjänster, produkter eller kommersiella intressen.

Dessutom godkänner du att inte:
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

"Förfölja" eller på annat sätt plåga någon;
Samla in, använda eller avslöja data, inklusive personlig information, gällande andra anslutna Användare, utan deras
tillåtelse eller för olagliga ändamål eller i överträdelse av tillämpade lagar och riktlinjer;
Begära, enträget fråga efter eller på annat sätt få tillgång till användarnamn, lösenord eller andra
inloggningsuppgifter från någon ansluten Användare till detta Nätverk, eller att agera ombud för
inloggningsinformation åt någon ansluten Användare av detta Nätverk i avsikt att automatisera inloggning till
Nätverket;
Lägga upp eller sprida någon form av innehåll med barnpornografi på detta Nätverk;
Lägga upp eller sprida någon form som skildrar eller innehåller våldtäkt, extremt våld, mord, tidelag eller annat
likvärdigt innehåll;
Lägga upp eller sprida någon form av innehåll med pornografisk anknytning, nakenhet eller sådan ansett endast för
vuxna människors privata angelägenheter;
Använda automatiska medel, inklusive data-relaterade spindlar, robotar, crawlers, data-mining-verktyg, eller liknande
för att ladda ner data från detta Nätverk - förutom för sökmotorer på Internet (ex. Google) och icke kommersiella
publika arkiv (ex. archive.org) som är godkända av vår robot.txt-fil, eller välartade webb-tjänster/RSS/Atom-klienter.
Vi reserverar oss för att definiera vad vi menar med "välartade";
Lägga upp irrelevant material, upprepat ladda upp samma eller likartat material eller på annat sätt förelägga en
orimlig eller oproportionellt stor last på Nätverkets infrastruktur;
Försöka att få otillåten tillgång till våra datorsystem eller engagera sig i någon form av aktivitet som avbryter,
försvagar kvalitén av, stör prestandan av, eller försämrar funktionaliteten i detta Nätverk;
Använda Nätverket som en allmän plats för fildelning av icke relevant innehåll;
Vidta åtgärder som underminerar synpunkter eller betygssystem (som t ex att visa, importera eller exportera
information om synpunkter på detta Nätverk eller för att använda det för anledningar orelaterade till detta Nätverk);
och
Utveckla, åberopa eller använda någon form av kod för att avbryta, försvaga kvalitén av, ingripa på prestandan av,
eller skada funktionaliteten av detta Nätverk.

Du godkänner härmed att inte tillåta eller uppmuntra någon form av tredje part att använda detta Nätverk till att främja någon
form av ovannämnda förbjudna beteende. Du godkänner också att dessa villkor gagnar våra tjänsteleverantörer och att de kan
vidta åtgärder (inklusive borttagning av ditt material eller nedstängning av ditt konto) för att upprätthålla samtycke med dessa
villkor av tjänsten.

Bay of Ideas Rättigheter
Som Användare till Nätverket godkänner du att Bay of Ideas rättigheter är rimliga gentemot ditt användande av Nätverket, i
den mån som den lokala lagstiftningen tillåter det. Vi är inte skyldiga att publicera någon information eller något material på
vårt Nätverk och vi kan ta bort information och material med eller utan förvarning. Dessutom godkänner du att:
●
●

Vi har när som helst rätt att säga upp ditt medlemskap om vi anser att du har brutit mot våra Allmänna villkor eller på
annat sätt, även utanför plattformen, handlat eller betett dig med ett ont eller illegalt uppsåt.
Vi har när som helst rätt att radera information om vi anser att den bryter mot våra Allmänna villkor eller på annat
sätt anses som illegalt eller ont beteende.
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●
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●

●
●

Vi har när som helst rätt att neka dig tillgång till Nätverket och sådant material som eventuellt är uppladdat på
Nätverket av dig, om vi anser att det bryter mot våra Allmänna villkor eller annan lokal juridisk lagstiftning.
Vi har rätt att publicera en begränsad version av din idé och din profil på offentliga sidor där icke-registrerade
Användare och sökmotorer såsom “Google” kan se och läsa den begränsade versionen. Icke-registrerade användare
kan dela den begränsade versionen utan någons godkännande. Du kan i dina inställningar för din idé eller din profil
bestämma att detta inte ska vara möjligt eller justera informationen så som du själv vill att den ska synas i ett
offentligt sammanhang.
Vi har rätt att kontakta dig via den mail som uppgavs vid registreringen i den omfattning du har medgett att vi gör det
i dina personliga inställningar på Nätverket. Även utan ditt medgivande kan vi kontakta dig via denna mail om vi anser
det nödvändigt eller av juridiska skäl.
Vi kan publicera marknadsfört material för produkter och tjänster från tredje part i närhet till dina inlägg, dina idéer
eller din profil utan att vi ersätter dig för sådant. Vi inkluderar inte ditt innehåll i marknadsfört material för produkter
och tjänster från tredje parter utan särskilt tillstånd från dig.
Vi samlar in data som du anger för att förhöja din och andras användarupplevelse på Nätverket. Hur vi använder
denna data beskrivs i sin helhet i vår Integritetspolicy.
Vi kan när som helst ändra priser för betaltjänster på Nätverket utan att förvarna dig eller meddela dig om sådan
förändring i förväg.

Betaltjänster
Om du köper någon av våra avgiftsbelagda Tjänster på Nätverket, samtycker du till att betala den avgift och lokala skatter som
beskrivs för respektive tjänst, samt godkänner eventuella ytterligare villkor som gäller för dessa. Du är medveten om att
distansköpslagen ej gäller för tjänster som ingås och förbrukar omedelbart online och kan därför ej heller kräva en
återbetalning av dessa. Om du inte betalar en beställd tjänst leder det till att den avgiftsbelagda Tjänsten avslutas. Du
samtycker också till att:
●
●
●

●
●

Priserna kan variera beroende på var inköpen görs om hänsyn måste tas till t.ex. valutakurs och växlingsavgifter.
Vi kan komma att spara din betalningsmetod även för att kunna använda den för debitering av framtida eller andra
tjänster du eventuellt köper via Nätverket.
Om du köper en prenumeration kommer de avgifter och skatter som tillkommer en prenumerationsperiod att
debiteras din betalningsmetod automatiskt i början av varje prenumerationsperiod. För att undvika framtida
debiteringar måste du avsluta prenumerationen före förnyelsedagen.
Din köphistorik och kvitton från sådana köp, återfinns i dina kontoinställningarna och kommer ej erhållas på andra vis
om så ej efterfrågas.
Betalning sker till det lokala bolaget ägda av moderbolaget Bay of Ideas AB.

Ansvarsbegränsning
Bay of Ideas och dess dotterbolag ger inga garantier för att Nätverket fungerar utan avbrott eller fel och tillhandahåller tjänsten
såsom den för stunden är publicerad i Nätverket oavsett uppkopplad enhet som används. Vi friskriver oss från alla
underförstådda och lagstadgade garantier i den utsträckning det är möjligt under gällande lands lagstiftning, inklusive alla
underförstådda garantier för äganderätt, korrekt data, upphovsrättsskydd, säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt syfte.
I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lands lagstiftning, kan Bay of Ideas och dess dotterbolag inte hållas ansvariga för
förlorade affärsmöjligheter, skadat rykte, förlorade vinster eller data, eller relaterade och indirekta skadestånd.
Bay of Ideas eller en registrerad Användare kan när som helst säga upp medlemskapet på Nätverket varvid dessa villkor slutar
att gälla, dock kan eventuella punkter under vår Integritetspolicy fortsatt gälla och all data som finns i var parts ägo behålls av
respektive parts ägo efter avslut.
Den svenska versionen av dessa Allmänna villkor gäller för samtliga Användare som är registrerade som invånare i Sverige
oavsett nationalitet eller etnicitet.
Ändring av villkor
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Vi kan i framtiden ändra dessa Allmänna villkor, vår Integritetspolicy eller vår Cookie policy. Eventuella större ändringar
meddelas via Nätverket, eller med andra medel (exempelvis registrerad e-post), för att ge dig möjligheten att utforska
ändringarna innan de träder i kraft. Ändringar är aldrig retroaktiva. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta ditt
medlemskap. Din fortsatta användning av Nätverket efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa
villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren från och med det datum de börjar gälla.

Klagomål
Även om Vi gör vårt yttersta för att skydda dig som Användare och din användarupplevelse av Nätverket, kan oförutsedda
händelser påverka innehållet eller användarupplevelsen. Om du upptäcker sådant som skulle anses vara ett brott mot gällande
lands lagstiftning eller strider mot dessa Allmänna villkor, förväntar Vi oss att du hör av dig till vår kundsupport eller genom att
maila hello@bayofideas.com, alternativt till nedan postadress . I den mån det är möjligt vid varje enskild situation och gällande
lagstiftning, behåller vi din information konfidentiell och ska inte spåras tillbaka till dig som Användare, såtillvida att det
juridiskt inte är tillåtet.

Övriga kundkontakter
I händelse av övriga kundkontakter, faktureringsrutiner och betalningar, skall nedan uppgifter alltid uppges och användas:
Bay of Ideas AB
191 45 Sollentuna, Sverige
Organisationsnr: 559270-0271
Momsregistreringsnr: SE559270027101
Bank-Giro: 5538-2709
IBAN: SE6150000000054031057121
www.bayofideas.com
hello@bayofideas.com

