ANVÄNDARVILLKOR E-LEARNING
1. BAKGRUND
ProjektStegen Sverige AB, 556598-3011, (”ProjektStegen”) tillhandahåller utbildning genom E-learning (”Tjänsten”). Tjänsten görs
tillgänglig för användaren (”Kunden”) under en begränsad tid (”Avtalsperiod”). Kundens nyttjande av Tjänsten begränsas till de utbildningar
som Kunden beställt (”Beställningen”).
2. AVTALET
Vid Kundens köp av Tjänsten ingås avtal med ProjektStegen och Kunden blir därmed bunden till dessa Användarvillkor.
3. AVTALSPERIOD
Tjänsten görs tillgänglig för Kunden under den Avtalsperiod som erlagts betalning för vid Beställningen. Om inget annat uttryckligen
avtalats är denna Avtalsperiod 3 månader, gällande från det datum betalning erlagts av Kunden. Efter Avtalsperioden har Kunden ej
rättighet att nyttja Tjänsten.
4. TJÄNSTENS OMFATTNING
ProjektStegen upplåter till Kunden, efter dennes erläggande av betalning, en exklusiv, icke överlåtbar, licens att nyttja Tjänsten i enlighet
med dessa Användarvillkor under Avtalsperioden för överenskommet antal användare.
Avtalet omfattar endast nyttjande av Tjänsten på den webbplats som hänvisas av ProjektStegen. Kunden har ej rätt att nyttja Tjänsten på
annat sätt, ej heller spela in, kopiera eller på annat sätt nyttja Tjänsten utöver vad som stipuleras i detta avtal.
5. PRISER OCH BETALNING
Licensavgift för Tjänsten framgår av webbplats där Tjänsten beställts av Kunden. Till licensavgiften tillkommer lagstadgad
mervärdesskatt.
6. LEVERANS
Leverans skall anses ha skett när Kunden har mottagit inloggningsuppgifter till Tjänsten.
7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Tjänsten är upphovsrättsligt skyddad och samtliga immateriella rättigheter beträffande Tjänsten tillkommer ProjektStegen exklusivt.
Kunden förvärvar endast en begränsad nyttjanderätt i enlighet med Avtalet. Kunden får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra
ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som upplåts genom Avtalet
utan skriftligt godkännande från ProjektStegen.
Märkning eller uppgift om upphovsrätt eller copyright i program eller på medium där Tjänsten görs tillgänglig för Kunden får inte
förändras eller avlägsnas.
8. HANTERING AV INLOGGNINGSUPPGIFTER
Inloggningsuppgifter som delges Kunden är personliga och det åligger Kunden att hantera och förvara dessa på ett betryggande sätt så
att spridning därav förhindras.
9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Genom att beställa Tjänsten godkänner Kunden att ProjektStegen lagrar och använder personuppgifter i syfte att kunna tillgängliggöra
Tjänsten för Kunden med avsedd funktionalitet. ProjektStegens personuppgiftspolicy gäller vid beställning av utbildning, produkter och
tjänster. Se vidare projektledarutbildning.se
10. AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE
ProjektStegen har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden i väsentligt avseende åsidosätter bestämmelse i
Avtalet. Som väsentligt avtalsbrott från Kundens sida skall alltid anses upplåtelse av underlicenser, och nyttjande av Tjänsten i större
omfattning, för fler användare eller på annat sätt än Avtalet uttryckligen tillåter. Rätten att utnyttja Tjänsten enligt Avtalet upphör
automatiskt att gälla om Avtalet sägs upp av ovan angivna anledningar.
11. ANSVAR
ProjektStegen garanterar inte att Tjänsten är fri från fel eller att resultatet av Kundens användning av Produkten är felfritt, optimalt eller
komplett för Kundens behov. ProjektStegen ansvarar, med de begränsningar som anges i Avtalet, endast för direkta skador som orsakas
genom uppsåt eller grov oaktsamhet av ProjektStegen. ProjektStegen ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador såsom
exempelvis, dock ej uteslutande, förlorad handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga, förväntad besparing eller annan förbättring som
uteblivit eller förlust eller förvanskning av data. ProjektStegens totala skadeståndsansvar under detta Avtal är begränsat till ett belopp
motsvarande den licensavgift som erlagts av Kunden avseende den skadegörande Tjänsten.
12. ÖVRIGT
ProjektStegen har rätt att under Avtalsperioden och därefter nämna Kunden som referenskund i sin marknadsföring i rimlig omfattning.
Ändringar av och tillägg till detta Avtal förutsätter skriftlig form för sin giltighet.
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