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ANVÄNDARVILLKOR 
Detta är Boardeasers Användarvillkor. För att registrera en Användare krävs att du 
godkänner dessa villkor. Användarvillkoren reglerar individers rätt till och villkor för att 
använda Tjänsten. 
 
Du intygar också att du godkänner Boardeasers Tjänstevillkor för den Organisation din 
användare är knuten till. Tjänstevillkoren går att läsa på boardeaser.com/villkor och i 
Tjänsten under Inställningar. I de fall motstridiga uppgifter förekommer i Användarvillkoren 
och Tjänstevillkoren ska de senare ha företräde. 

1. Definitioner 

1.1. ”Innehåll” avser all visuell, skriven eller hörbar data, information eller material 
inklusive utan begränsning: dokument, textmeddelanden, formulärdata, webbsidor, 
bilder och liknande material som visas i Tjänsten av Användaren.  

1.2. “Organisation” avser den förening, bolag eller annan form av organisation som 
registreras i Tjänsten av en Användare genom att godkänna Boardeasers 
Tjänstevillkor och i förekommande fall är betalningsskyldig gentemot Boardeaser.  
En Organisation har en eller flera Användare. 

1.3. ”Tjänsten” avser den av Boardeaser utvecklade tjänsten tillgänglig på Internet. 
Tjänsten innefattar alla avtalade funktioner och abonnemang inklusive 
tilläggstjänster, Organisationens Arbetsytor, associerad mjukvara och andra 
relaterade tjänster som tillhandahålls Användaren av Boardeaser i enlighet med 
Tjänstevillkoren och som beskrivs på Webbplatsen såsom definierad nedan. 

1.4. “Tjänstevillkor” avser villkoren inklusive bilagor som Organisationen godkänner i 
samband med registreringen. 

1.5. “Användare” avser en individ som registrerar användarnamn och lösenord för 
tillgång till Tjänsten. En Användare kan tillhöra en eller flera Organisationer. 

1.6. “Webbplats” avser alla platser tillgängliga via Internet där Boardeaser verkar såsom 
boardeaser.com inklusive alla sub-domäner som app.boardeaser.com, 
support.boardeaser.com. 

1.7. “Arbetsyta” avser den del av Tjänsten som Organisationen och dess Användare har 
tillgång till. 

2. Rätt till tjänsten 

2.1. Boardeaser ger härmed Användaren rätt att använda Tjänsten. Denna rättighet är 
icke-överförbar, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar och begränsad av villkoren i 
detta dokument samt av Tjänstevillkoren.  
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3. Användarens ansvar 

3.1. Användaren ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om sin identitet inklusive en 
korrekt e-postadress. 

3.2. Användaren ansvarar för att all aktivitet i Tjänsten följer Användarvillkoren, 
Tjänstevillkoren och tillämpbar lagstiftning. All data som laddas upp till Tjänsten är 
Användarens ansvar.  

3.3. Användaren ansvarar för att Innehåll som Användaren överför till Tjänsten inte 
kränker några rättigheter eller bryter mot tillämplig lagstiftning inklusive 
dataskyddslagstiftning. 

3.4. Användaren ansvarar för att använda Tjänsten på ett sådant sätt att Tjänstens 
prestanda inte påverkas negativt.  

3.5. Användaren ansvarar för att inte använda Tjänsten för att få tillgång till eller 
behandla Innehåll som Användaren inte har rätt till eller på ett sätt som bryter mot 
gällande lagstiftning. 

3.6. Användaren ansvarar för att inte ge någon tillgång till Tjänsten på annat sätt än 
ordinarie användarregistrering där Användare accepterar dessa Användarvillkor.  

3.7. Användare får endast vara en (1) individ. 
3.8. Användaren ansvarar för att meddela Boardeaser om eventuella överträdelser mot 

Användarvillkoren. 

4. Dataskydd 

4.1. För att kunna använda Tjänsten måste Användaren ge Boardeaser vissa 
personuppgifter. De kategorier av personuppgifter som krävs är namn och  
e-postadress. Utöver dessa kategorier kan Användaren ange personuppgifter inom 
ett flertal kategorier såsom telefonnummer, adress med mera. Dessa 
personuppgifter krävs för att Boardeaser ska kunna tillhandahålla Tjänsten och 
säkerställa Användarens identitet. 

4.2. I enlighet med vad som anges i del 6 nedan (Konfidentialitet) kommer Boardeaser 
inte vidarebefordra personuppgifter till tredje part om det inte krävs för att kunna 
tillhandahålla Tjänsten.  

4.3. Användaren har i enlighet med gällande lagstiftning rätt att begära utdrag och 
rättelse av personuppgifter. 

4.4. Villkor för personuppgifter anges även i Tjänstevillkoren. Ytterligare information kan 
erhållas genom att kontakta Boardeaser i rollen som personuppgiftsansvarig på 
info@boardeaser.com  

4.5. För att kunna tillhandahålla Tjänsten måste Användaren tillåta Boardeaser att lagra 
och hantera sessionsdata genom användandet av cookies/kakor. Denna data 
behandlas för att kunna möjliggöra korrekt inloggning och utloggning i Tjänsten och 
för att förhindra otillåten tillgång till Tjänsten. 

4.6. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning måste Användaren tillåta 
Boardeaser att behandla relevanta personuppgifter samt få tillgång till information 
som lagras på och hämtas från Användarens enhet. 
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4.7. Genom att acceptera Användarvillkoren accepterar Användaren att Boardeaser 
hanterar persondata och information enligt ovan.  

4.8. Boardeaser ska vidta rimliga åtgärder för att tillvarata Användarens rätt till skydd av 
persondata och lagrad information i Tjänsten. 

4.9. Användaren har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet för att låta 
Boardeaser behandla persondata enligt ovan genom att kontakta Boardeaser. 
Denna handling villkoras med att Användaren efter detta inte längre kan använda 
Tjänsten. 

5. Säkerhet, lösenord, med mera 

5.1. Användaren ansvarar för att användarnamn, lösenord och annan motsvarande 
information för inloggning i och användning av Tjänsten lagras på ett säkert sätt så 
att ingen annan kan få tillgång till uppgifterna. Användaren är ansvarig i det fall 
otillåten användning av Tjänsten förekommer. Användaren är ansvarig vid otillåten 
användning av Tjänsten. Boardeaser är inte ansvarig för förlust eller skada orsakad 
av att Användaren handlat i strid med dessa Användarvillkor.  

5.2. Finns misstanke om otillåten användning, att annan part fått tillgång till 
användarnamn och/eller lösenord eller intrång ska Användaren omedelbart 
informera Boardeaser om detta. 

5.3. Användaren är ansvarig för skada eller förlust orsakad av att Användaren avsiktligt 
eller genom oaktsamhet delgett annan part, användarnamn och/eller lösenord utan 
att meddela Boardeaser. 

5.4. Boardeaser ska vidta rimliga åtgärder så att säkerhetsnivån håller branschstandard.  

6. Konfidentialitet 

6.1. Allt Innehåll uppladdat till, behandlat eller angett i Tjänsten av Organisationen eller 
Användaren påverkas inte äganderättsligt eller upphovsrättsligt av hanteringen i 
Tjänsten. Boardeaser har inget ansvar för eller rätt till sådant Innehåll.  

6.2. Tillgång till Tjänsten kan på begäran delges anställda på Boardeaser i till exempel 
support-ärenden. Anställda på Boardeaser är bundna av sekretessavtal som 
innebär att inget Innehåll får spridas vidare.  

7. Ändringar 

7.1. Boardeaser förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor utan att meddela 
i förväg. Användaren ska informeras om eventuella ändringar via e-post och/eller 
på Webbplatsen. 

8. Avslut 

8.1. Dessa Användarvillkor börjar gälla i samband med att Användaren godkänner dem i 
samband med registreringen av sitt användarkonto. Villkoren gäller till dess att 
Användaren avslutar sitt användarkonto. 
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8.2. Vid avslut av Användarvillkoren ansvarar Boardeaser inte för något Innehåll som 
Användaren lagrat i Tjänsten. Det är Användarens ansvar att innan avslut spara det 
Innehåll som Användaren vill ha tillgång till efter att användarkontot avslutats.  

9. Användarbegränsningar och förtida avslut 

9.1. Boardeaser har rätt att omedelbart avsluta Användarens tillgång till Tjänsten i 
följande fall: (a) Om Användaren använder Tjänsten på ett sätt som skulle kunna 
vara brottsligt, (b) Om Användaren använder Tjänsten på ett sätt där skada eller 
förlust för Boardeaser kan förekomma, (c) Användaren bryter mot angivna 
säkerhets-instruktioner från Boardeaser, (d) det kan antas att Användarens 
behandling av Innehåll och/eller personuppgifter kan bryta mot gällande 
lagstiftning, (e) Användaren använder Tjänsten i syfte att få otillåten tillgång eller 
skada Tjänsten på något sätt, (f) Organisationen inte har betalat för Tjänsten enligt 
vad som avtalats, eller (g) Användaren på något sätt har brutit mot dessa 
Användarvillkor.  

10. Diverse 

10.1. Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter i 
Användarvillkoren på någon annan. 

10.2. Om något villkor i dessa Användarvillkor inte kan tillämpas ska övriga villkor inte 
påverkas utan gälla till fullo. Det otillämpbara villkoret ska även fortsättningsvis 
tillämpas i den mån det är möjligt avseende intention och ekonomisk effekt.  

11. Lagstiftning 

11.1. Dessa Användarvillkor och den fortsatta relationen mellan Användaren och 
Boardeaser ska gälla och uttolkas i enlighet med svensk lag. 

11.2. Tvister i samband med dessa Användarvillkor ska avgöras av allmänna domstolar i 
Sverige. 


