ANVÄNDARVILLKOR

1.

ALLMÄNT

1.1.

Vår hemsida är indelad i två separata delar; den Öppna Sidan, en publik hemsida som
är tillgänglig för samtliga besökare, och det fördjupande Hälso- och livsstilsverktyget, en
hemsida som är tillgänglig för de besökare som deltar i Göteborgs Universitets
forskningsstudie
Hälsooch
livsstilsverktyg
(godkänd
av
Regionala
Etikprövningsnämnden i Göteborg, Dnr 651-16). Den Öppna Sidan och Hälso- och
livsstilsverktyget drivs av Göteborgs Universitet i Sverige (hädanefter ”vi” eller ”oss”).

1.2.

Dessa användarvillkor reglerar ditt användande av Öppna Sidan. Villkor och information
som avser medverkande i forskningsstudien tillhandahålls i samband med att du anmäler
ditt intresse till studien och inför att du ger ditt samtycke till denna. För frågor angående
medverkan i studien, vänliga kontakta oss (se avsnitt 13)

1.3.

Genom att använda vår hemsida accepterar du dessa Användarvillkor i den utformning
de har vid den tidpunkt du besöker vår hemsida.

1.4.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, lägga till eller ta bort hela eller delar av vår hemsida
när som helst. Vi förbehåller oss även rätten att när som helst, oavsett anledning, ändra
dessa Användarvillkor, utan meddelande därom eller ditt medgivande. Det är ditt ansvar
att, varje gång du besöker vår hemsida, läsa dessa Användarvillkor för att se om de
ändrats. Genom att använda vår hemsida efter att ändringar har publicerats på vår
hemsida, accepterar du Användarvillkoren i deras ändrade form.

1.5.

Vänligen se punkt 9 och 10 för information om hur vi behandlar personuppgifter och
använder cookies.

2.

OM VÅR HEMSIDA

2.1.

Livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes ökar globalt och innebär en stor samhällelig
utmaning. Idén bakom vår hemsida kommer från Dr Anders Rosengren och kollegor vid
Göteborgs Universitet i Sverige. Genom texter, övningar, information, etc, är syftet med
vår hemsida att bidra till att hjälpa människor att bli mer medvetna om sin livsstil och
finna sätt att leva ett hälsosamt liv. Notera dock att vi inte ger medicinsk rådgivning.

3.

ÖPPNA SIDAN

3.1.

Öppna Sidan är en offentlig hemsida som är tillgänglig för samtliga besökare, utan något
krav på användarkonto. På Öppna Sidan ges du ett smakprov på det sorts innehåll du
kan finna i det fördjupande Hälso- och livsstilsverktyget.

4.

VI GER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING

4.1.

Vänligen observera att vi inte ger medicinsk rådgivning och att vi inte på något sätt är
ansvariga för din hälsa, eller för handlingar du utför eller val du gör på grund av
information som du erhållit från oss (exempelvis på vår hemsida) eller någon användare
av vår hemsida. Det är ditt ansvar att ha regelbunden kontakt med läkare samt hälsooch sjukvård, och att inte ersätta sådan kontakt med användandet av vår hemsida.

Sida 1 av 4

Genom att använda vår hemsida accepterar och bekräftar du att du förstår att personer
kan reagera olika på artiklar, tester, övningar och annat innehåll på Öppna Sidan och att
vi inte kan hållas ansvariga för några negativa konsekvenser som ditt användande eller
din upplevelse av vår hemsida, inklusive information eller råd som du får, kan ha på din
hälsa, eller för andra negativa konsekvenser.
5.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1.

All programkod, design och innehåll publicerat av oss på vår hemsida är skyddat av
upphovsrätt, varumärkesskydd, patent eller annan immateriell rättighet. Om inte annat
anges av oss så tillhör material publicerat på vår hemsida oss eller en tredje man.

5.2.

Du får dela innehåll från vår hemsida på sociala medier, via e-post eller genom andra
kommunikationsmedel. Du måste dock alltid specificera från vilken källa du hämtat
materialet som du publicerar eller på annat sätt delar, och du får inte publicera, eller på
annat sätt tillgängliggöra, innehåll från vår hemsida ur sitt sammanhang, såsom att citera
ett enskilt stycke i ett sammanhang i vilket styckets ursprungliga mening riskerar att inte
framgå på ett klart och tydligt sätt, eller som på annat sätt kan skada oss eller vår
hemsida.

5.3.

Om du skriver, laddar upp eller publicerar text, material eller annat innehåll på vår
hemsida, är du ansvarig för att se till att du innehar nödvändiga rättigheter för att göra
det. Till exempel, om du laddar upp eller publicerar innehåll så är det ditt ansvar att se
till att du inte gör intrång i någon annans immateriella rättigheter.

6.

ANVÄNDANDE AV VÅR HEMSIDA

6.1.

Du är ansvarig för, och kan komma att hållas ansvarig för, ditt beteende och din
användning av vår hemsida samt allt innehåll du publicerar eller laddar upp på vår
hemsida. Vi är inte ansvariga för det innehåll du eller andra användare publicerar eller
laddar upp på vår hemsida. Vi kan dock komma att vidta åtgärder om vi anser att en
användares beteende bryter mot dessa Användarvillkor eller mot lag.

6.2.

Du får inte publicera eller ladda upp innehåll, eller bete dig på ett sätt, som är hatiskt,
trakasserande, sexistiskt, rasistiskt, pornografiskt, olagligt, innebär stalking, eller annat
olämpligt innehåll eller beteende, eller uppmuntra andra till sådant beteende på vår
hemsida.

6.3.

Du får inte använda en annan persons identitet eller personuppgifter.

6.4.

Du får inte a) ladda upp eller på något annat sätt överföra eller använda virus, trojaner,
maskar eller annan skadlig kod, eller på annat sätt störa drivandet av vår hemsida, b)
använda en robot eller annat automatiskt hjälpmedel för att besöka vår hemsida och
skapa eller komma åt ett användarkonto eller på annat sätt imitera mänskligt beteende,
eller c) använda vår hemsida eller informationen på den för att sända spam eller för andra
olagliga eller oetiska aktiviteter.

6.5.

Vi uppmanar dig att informera oss om du misstänker otillåtet användande av vår
hemsida, annan säkerhetsöverträdelse eller misstänksam aktivitet på eller relaterad till
vår hemsida.

6.6.

Du får inte använda vår hemsida på ett sätt som utgör intrång i annans upphovsrätt,
patent eller annan immateriell rättighet.

6.7.

Du får inte använda vår hemsida för marknadsföring eller andra kommersiella syften.
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6.8.

Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis ta bort användargenererat innehåll som vi
anser, helt eller delvis, strider mot dessa Användarvillkor eller lag, eller på annat sätt kan
skada oss eller vår hemsida, andra användare eller tredje man. Vi kan även komma att
vidta andra åtgärder för att förebygga eller stoppa missbruk eller otillåten användning av
vår hemsida.

7.

HYPERLÄNKAR

7.1.

Vår hemsida kan innehålla länkar till hemsidor som drivs av tredje man. Om du använder
dessa länkar kommer du att lämna vår hemsida. Vi är inte ansvariga för något innehåll,
eller för användarvillkoren, på hemsidor som drivs av tredje man. Vänligen läs
användarvillkoren och integritetspolicyn på tredje mans hemsida noggrant innan du
använder hemsidan eller lämnar information om dig själv, eftersom villkoren kan skilja
sig från de som gäller på vår hemsida.

8.

GRATIS TJÄNST

8.1.

Användandet av vår hemsida är i dagsläget gratis. Tjänsterna kan dock komma att
tillhandahållas under andra villkor i framtiden.

8.2.

Vänligen notera att du inte erhåller någon ersättning för några idéer, feedback eller annan
information som du tillhandahåller oss med genom vår hemsida eller andra kanaler,
oavsett om sådana idéer och dylikt kan användas av oss för att förbättra och utveckla
Öppna Hemsidan, Hälso- och livsstilsverktyget eller andra tjänster eller projekt.

9.

COOKIES

9.1.

Vi använder cookies för att, bland annat, förbättra vår hemsida och din upplevelse när
du besöker vår hemsida. Vänligen läs vår Cookiepolicy för mer information om vilka
cookies vi använder och vilka data vi samlar in, dina rättigheter och annan information.

10.

PERSONUPPGIFTER

10.1.

Din integritet är viktig för oss och vi tar vårt ansvar att skydda dina personuppgifter på
högsta allvar. Vänligen läs vår Integritetspolicy för mer information om vilka
personuppgifter vi samlar in och hur personuppgifterna kan behandlas, dina rättigheter
och annan information.

11.

ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, eller att tillfälligt eller permanent upphöra att
tillhandahålla, delar av eller samtliga tjänster som vi tillhandahåller på vår hemsida, eller
vår hemsida, när och av vilka skäl som helst.

11.2.

Vi garanterar inte vår hemsidas tillgänglighet eller funktion och inte heller att den
information som publiceras av andra användare eller personer är korrekt. Trots att vi
alltid strävar efter att publicera information som är så korrekt, fullständig, relevant och
uppdaterad som möjligt, så kan vi inte garantera att den publicerade informationen
uppfyller detta, exempelvis på grund av mänskliga misstag och tekniska fel. Vi är inte
ansvariga för någon direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas på grund av ditt
eller någon annan persons användande av vår hemsida eller av innehåll publicerat på
den.
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11.3.

Vi gör vårt bästa för att säkerställa våra besökares och användares säkerhet då de
använder våra tjänster. All data som sänds mellan din webbläsare och de URL du
besöker då du vistas på vår hemsida är krypterade (https). Trots att vi vidtar åtgärder för
att skydda dina personuppgifter och din integritet då du besöker vår hemsida, så kan vi
inte garantera din informations säkerhet då du är online. Vi kan inte heller garantera att
innehållet på vår hemsida eller servrarna där hemsidan är lagrad inte innehåller skadlig
kod eller på annat sätt är skadlig.

12.

BEHÖRIG DOMSTOL OCH LAGVAL

12.1.

Dessa Användarvillkor och ditt användande av vår hemsida regleras av svensk lag, utan
tillämpning av lagvalsregler.

12.2.

Konflikter som uppstår med anledning av eller i samband med ditt användande av vår
hemsida ska i första hand lösas av allmän domstol i Göteborg, Sverige.

13.

KONTAKT

13.1.

Om du har några frågor om dessa Användarvillkor eller andra frågor, vänligen kontakta
oss på:

Adress: Göteborgs universitet, Box100, 40530 Göteborg, Sweden
E-mail: kontakt@diabetesstudie.se
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