BRUKSVILKÅR
SANDLER ONLINE®
Sandler Systems, Inc. («SSI» eller «vi») har utviklet private, passordbeskyttede sikre nettportaler
(også kjent som «organisasjoner») for at deres lisensierte Sandler ®-instruktører skal kunne levere
opplæringsmateriale til sine klienter og for å bruke i sin forsterkning av opplæringen de leverer til
sine klienter. Vi kaller hver av disse siden en SANDLER-PORTAL. Det er instruktørens ansvar
å administrere innholdet av en SANDLER-PORTAL for sin klient, samt brukernavn og passord
for brukere som har lisensiert bruk av en SANDLER-PORTAL gjennom instruktøren. Gjennom
SANDLER-PORTALEN kan klienten og individer i klientens organisasjon som deltar i
opplæringen få tilgang til SSIs opphavsrettsbeskyttede og proprietære arbeidsbøker, spillbøker,
utleveringer, presentasjoner, videofiler, lydfiler, nyhetsbrev og annet skriftlig materiale (samlet
«SSI-materialet»); laste opp og formidle dokumenter/video-/lydfiler knyttet til opplæringen,
klienten og/eller klientens virksomhet; og kommunisere med instruktøren og hverandre.
Følgende er betingelsene og vilkårene for bruk av en SANDLER-PORTAL. Vi ber deg lese dem
nøye. Ved å logge inn på en SANDLER-PORTAL for første gang, og ved hver påfølgende
innlogging, samtykker til å overholde og være bundet av disse Bruksvilkårene, som de kan
korrigeres fra tid til annen.
Avsnitt 1: Innledning
Vi forholder oss retten til å modifisere disse Bruksvilkårene når som helst.
SANDLER-PORTALEN eies og drives av SSI. Spørsmål angående en SANDLER-PORTAL eller
dens drift bør rettes til din instruktør eller systemadministratoren identifisert i avsnitt 17 under.
Spørsmål angående innholdet bør rettes til din instruktør.
Vi leverer SANDLER-PORTALEN «SOM DEN ER» og «SOM TILGJENGELIG». Vi påtar oss
ikke noe ansvar for betimelighet, sletting, feillevering eller mislykket lagring av noe
Brukerinnhold eller dine kommunikasjoner eller innstillinger.
For å bruke SANDLER-PORTALEN må du ha tilgang til internett, og du må betale eventuelle
internettavgifter knyttet til din tilgang. Du må også skaffe alt utstyr nødvendig for å koble til
internett, inkludert en datamaskin eller annen tilgangsenhet. I tillegg må du kanskje også måtte
bruke «tilleggsprogrammer» (som Adobe Flash) eller ytterligere programvare (som Microsoft
Word) for å se, bruke eller spille av innhold på SANDLER-PORTALEN.
Avsnitt 2: Passord og sikkerhet
Du vil motta din Bruker-ID og et passord for SANDLER-PORTALEN. Din Bruker-ID og ditt
passord er unike for deg. Du kan ikke bruke en annen persons Bruker-ID og passord for å få
tilgang til SANDLER-PORTALEN, og du kan heller ikke la en annen person bruke din BrukerID eller ditt passord. Du kan ikke selge din Bruker-ID eller ditt passord til en annen part. Du er
ansvarlig for å ivareta fortroligheten for din Bruker-ID og ditt passord, og du er ansvarlig for alle
aktiviteter som inntreffer med din Bruker-ID og ditt passord.
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Du samtykker (a) til å varsle systemadministrator umiddelbart om enhver uautorisert bruk av din
Bruker-ID eller ditt passord, eller ethvert annet sikkerhetsbrudd du blir oppmerksom på, og (b) å
logge ut av din SANDLER-PORTAL-konto ved slutten av hver økt.
Vi kan og vil ikke være ansvarlige for noe tap eller skade som oppstår dersom du ikke overholder
kravene oppgitt i dette Avsnitt 2.
Avsnitt 3: Personvern og datainnsamling
Se Retningslinjene for personvern for Sandler Online for våre metoder angående innsamling, bruk
og offentliggjøring av informasjon vi samler inn fra deg.
Bruker-IDer og passord registreres for hver bruker som har tilgang til SANDLER-PORTALEN.
Vi kan også registrere tid og varighet for hver økt av din Bruker-IDs bruk av SANDLERPORTALEN. Vi kan også registrere når og antallet ganger du aksesserer spesifikk informasjon,
eller varigheten brukt på å se på et kurs og eventuelle relaterte spørrekonkurranser, tester eller
sertifiseringer. Din e-postadresse og annen personlig informasjon som du oppgir på SANDLERPORTALEN kan være tilgjengelig for andre brukere av SANDLER-PORTALEN.
Du representerer og garanterer at (i) du vil overholde alle gjeldende personvern-, databeskyttelses, datasikkerhets- og markedsføringslover, og alle andre lover som gjelder innsamling, bruk,
offentliggjøring, lagring eller behandling av personlig informasjon; (ii) til den grad du oppgir
personlig informasjon om en annen person, representerer og garanterer du at du har tillatelse til å
gjøre dette, og har fremskaffet ethvert påkrevd varsel og anskaffet enhver påkrevd tillatelse til å
gjøre dette; og (iii) til den grad du aksesserer, mottar, bruker eller ellers behandler (kollektivt
«behandler») all personlig informasjon mottatt gjennom SANDLER-PORTALEN, du er autorisert
til å gjøre dette, og at du kun vil behandle slik informasjon innenfor din autorisasjons omfang, i
overholdelse med gjeldende lover, og underlagt enhver påkrevd varsel til og samtykke fra den
registrerte. Hvis du aksepterer disse Bruksvilkårene på vegne av selskapet ditt, eller i din kapasitet
som en representant for selskapet ditt, representerer og garanterer du at du har full myndighet til å
gjøre dette og til å binde selskapet ditt til disse Bruksvilkårene.
Avsnitt 4: SSI-materiale
Du samtykker til at SSI-materialet kun er tiltenkt for bruk av de individene som er under opplæring
av Sandler-instruktøren, og skal ikke brukes for noe annet formål. Ingen del av SSI-materialet,
hverken tekst, bilde, lyd eller video, kan brukes for noe annet formål enn å klargjøre deg for
opplæringen du mottar, og som forsterkning av opplæringen gitt deg. Du samtykker uttrykkelig
til at SSI beholder eierskap av alle dets immaterielle rettigheter i SSI-materialet, og du skal ikke
kopiere, modifisere, skape et avledet arbeide av eller oversette samme uten forhåndsgitt skriftlig
tillatelse fra SSI. Du anerkjenner at SSI eier opphavsretten for SSI-materialet.
Du samtykker videre til å ikke ta opp for senere bruk noen «skjermbilder», eller med noen andre
metoder, SSI-materialet vist på SANDLER-PORTALEN. Alt materiale nedlastet er for din
personlige bruk og skal ikke formidles til noen annen/andre person(er). Dette inkluderer bruk av
SANDLER-PORTALEN på eventuelle offentlige datamaskiner som biblioteker eller
hotellkiosker. Du er ansvarlig for å sikre at alt materiale som vises eller lastes ned på slike
offentlige datamaskiner ikke på noen måte er tilgjengelig etter at du logger ut fra økten din.
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Avsnitt 5: Atferd og innhold
Som et vilkår for ditt fortsatte bruk av SANDLER-PORTALEN, lover du at du ikke vil bruke
SANDLER-PORTALEN for noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse
Bruksvilkårene. Enhver uautorisert bruk av SANDLER-PORTALEN er uttrykkelig forbudt, og vi
forbeholder oss retten til å slette upassende materiale og å oppheve eller avslutte kontoen til enhver
person som bruker SANDLER-PORTALEN for et uautorisert formål.
Du bør forstå at alle meldinger, data, tekst, fotografier, grafikk, lyd, video og annet materiale eller
annen informasjon sendt via SANDLER-PORTALEN (unntatt informasjon som vi poster), uansett
om det er postet for generell visning eller overført privat («Brukerinnhold») er eneansvaret for
personen som en artikkel med Brukerinnhold stammer fra. Hvis du laster opp, poster, sender en
melding eller på annen måte overfører noe Brukerinnhold, er du ansvarlig for at det overholder
disse Bruksvilkårene. Selv om vi har rett til å gjøre det, går vi ikke gjennom redigerer eller
kontrollerer Brukerinnhold. Vi aksepterer ikke ansvar for sannferdighet, nøyaktighet eller egnethet
for Brukerinnhold. Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlige på noen måte for noe
Brukerinnhold, inkludert feil eller unnlatelser i noe Brukerinnhold, eller for noe tap eller noen
skade pådratt som et resultat av bruk av noe Brukerinnhold postet, sendt i en melding eller på
annen måte overført via SANDLER-PORTALEN. Når det er postet kan Brukerinnhold ses og
lastes ned av andre brukere av SANDLER-PORTALEN.
Du samtykker til å ikke bruker SANDLER-PORTALEN til å:
1.

laste opp, poste, sende i en melding eller på annen måte overføre noe Brukerinnhold som
er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, skadegjørende, ærekrenkende,
vulgært, obskønt, bryter en annens personvern, hatefullt, eller rasemessig, etnisk eller på
annen måte støtende;

2.

utgi deg for å være en annen person eller enhet;

3.

skjule forfatterskap eller opprinnelse av noe Brukerinnhold du overfører;

4.

laste opp, poste, sende i en melding eller på annen måte overføre noe Brukerinnhold som
du ikke har en rett til å overføre under enhver lov eller under kontraktsmessige eller
tillitsmessige forhold (f.eks. innsideinformasjon, proprietær informasjon og fortrolig
informasjon);

5.

laste opp, poste, sende i en melding eller på annen måte overføre noe Brukerinnhold bryter
ethvert patent, varemerke, handelshemmelighet, opphavsrett eller andre proprietære
rettigheter for noen part;

6.

laste opp, poste, sende i en melding eller på annen måte overføre enhver form for uønsket
eller uautorisert annonsering, reklamemateriell, «søppelpost», «spam», «kjedebrev»,
«pyramidespill» eller noen annen form for inntrengende forespørsel;

7.

laste opp, poste, sende i en melding eller på annen måte overføre noe materiale som
inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer utformet for å
forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten for enhver programvare eller
maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
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8.

avbryte den normale dialogstrømmen, få en skjerm til å «rulle» raskere enn normalt, eller
på annen måte opptre på en måte som negativt påvirker andre brukeres evne til å engasjere
i velordnede utvekslinger;

9.

foruleilige eller forstyrre servere eller nettverk koblet til SANDLER-PORTALEN;

10.

«forfølge» eller på annen måte trakassere andre; eller

11.

samle, lagre eller dele personlig informasjon om andre brukere.

Vi forbeholder oss retten til, etter vårt skjønn, å blokkere eller fjerne alt støtende Brukerinnhold
som du overfører eller gjør tilgjengelig via SANDLER-PORTALEN. Uten å begrense omfanget
av vår rettighet informeres du om at vi har rettigheten til å fjerne alt Brukerinnhold som overtrer
disse Bruksvilkårene eller er på annen måte støtende (etter vårt skjønn).
Vi lagrer og bevarer Brukerinnhold i henhold til etablerte retningslinjer, og kan offentliggjøre det
om pålagt ved lov eller i god tro om at slik offentliggjøring er rimelig nødvendig (a) for å overholde
juridisk prosess, (b) for å håndheve disse Bruksvilkårene, (c) for å svare på påstander om at noe
Brukerinnhold er i overtredelse av rettighetene til tredjeparter, eller (d) for å beskytte rettighetene,
eiendommen og den personlige sikkerheten for SSI, dets ansatte og dets lisensierte instruktører.
Vi kan overføre og lagre ditt Brukerinnhold over forskjellige nettverk, dataservere og andre
teknologiske metoder, og vi kan modifisere ditt Brukerinnhold for å overholde og tilpasse det til
tekniske krav for tilkoblede nettverk eller enheter.
Vi vil umiddelbart oppheve eller avslutte rettighetene til enhver Bruker-ID som vi mener, etter vårt
skjønn, brukes til å spre spam eller andre uoppfordrede massemeldinger. I tillegg, fordi skader er
vanskelig å kvantifisere, samtykker du til å umiddelbart betale oss en dagmulkt på US $5.00 for
hvert stykke spam eller uoppfordrede massemeldinger overført under, eller på annen måte knyttet
til, din Bruker-ID.
Avsnitt 6: Levering av produkter eller tjenester
Vi forbeholder oss retten til å avslå noen ordre du legger inn hos oss. Vi kan, etter vårt skjønn,
begrense eller kansellere kvantiteter kjøpt per person, per adresse eller per ordre.
Av og til kan det være informasjon i Sandler Shop som inneholder typografiske feil,
unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relaterte til produktbeskrivelser, priser,
promoteringer, tilbud, fraktavgifter, overføringstider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten
til å korrigere enhver feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og å endre eller oppdatere informasjon
eller kansellere ordre hvis noen informasjon er unøyaktig på noe tidspunkt uten forhåndsvarsel
(inkludert etter at du har lagt inn ordren din). Hvis vi endrer eller kansellerer en ordre, vil vi varsle
deg ved å kontakte e-posten og/eller fakturaadressen/telefonnummeret oppgitt når ordren ble lagt
inn.
Vi har gjort vårt beste for å vise fargene og bildene av produktene våre i Sandler Shop så nøyaktig
som mulig. Vi kan ikke garantere at din monitors visning av farger vil være nøyaktig.
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Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet, til å begrense salg av våre produkter eller tjenester
til noen person, geografisk område eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten på en sak-for-sakbasis.
Vi garanterer ikke at kvaliteten på noe produkt, tjeneste, informasjon eller annet materiale kjøpt
eller anskaffet av deg vil møte dine forventninger, eller at noen feil i noen tjeneste vil bli korrigert.
Du samtykker til å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle
kjøp gjort på Sandler Shop. Du samtykker til å prompte oppdatere din kontoinformasjon og annen
informasjon, inkludert din e-postadresse og kredittkortnumre og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre
dine transaksjoner og kontakte deg ved behov.
Avsnitt 7: Erstatning
Du er ansvarlig for å ivareta fortroligheten for Bruker-ID, passord og konto, og for alle aktiviteter
som inntreffer under din konto. Du samtykker til å forsvare og holde oss, og våre datterselskaper,
tilknyttede selskaper, funksjonærer, direktører, agenter, co-branders eller andre partnere, og
ansatte, skadesløse fra alle fordringer eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, gjort av noen
tredjepart i forhold til eller som oppstår fra Brukerinnhold som du sender inn, poster til eller
overfører gjennom SANDLER-PORTALEN, din overtredelse av disse Brukervilkårene, eller din
overtredelse av en annens rettigheter. Du samtykker til å ikke avgjøre noen slik fordring eller pådra
noe ansvar eller innrømme noen skyld på våre vegne uten vårt samtykke. Vi forbeholder oss retten,
på vår bekostning, til å anta forsvaret og kontrollen over enhver sak underlagt erstatning til deg.
Avsnitt 8: Bruk og lagring
Vi kan etablere generelle metoder og grenser angående bruk av SANDLER-PORTALEN. Dette
inkluderer maksimalt antall dager som alle meldinger, diskusjonsforumsposter eller annet
opplastet Brukerinnhold vil beholdes på SANDLER-PORTALEN, samt maksimal størrelse på
enhver fil, post eller opplasting av Brukerinnhold på SANDLER-PORTALEN. Vi fraskriver oss
ethvert ansvar for sletting eller mislykket lagring av meldinger og annen kommunikasjon eller
annet Brukerinnhold vedlikeholdt på eller overført av SANDLER-PORTALEN. Vi garanterer ikke
tilgjengeligheten for at data blir gjenopprettet i tilfelle serversvikt, naturkatastrofe, brukerfeil eller
enhver annen grunn til at data blir ødelagt, ubrukelig eller slettet. Vi har rett til å endre disse
generelle metodene og grensene når som helst, etter vårt skjønn, med eller uten varsel.
Avsnitt 9: Modifikasjoner av SANDLER-PORTALEN
Vi forbeholder oss retten til å når som helst og fra tid til annen modifisere eller avslutte, midlertidig
eller permanent, SANDLER-PORTALEN (eller noen av dets funksjoner), med eller uten varsel.
Du samtykker til at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for noen
modifikasjon, oppheving aller avslutning av SANDLER-PORTALEN.
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Avsnitt 10: Terminering
Vi kan oppheve passord, Bruker-ID eller annen bruk av SANDLER-PORTALEN, og fjerne og
avhende alt ditt Brukerinnhold hvis du overtrer disse Bruksvilkårene. Hvis du overtrer disse
Bruksvilkårene gjentatte ganger, kan vi avslutte passordet, Bruker-ID eller annen bruk av
SANDLER-PORTALEN uten refusjon av noen lisensavgift. Vi vil oppheve passord, Bruker-ID
og annen bruk av SANDLER-PORTALEN når din Sandler-instruktør varsler oss om at du ikke
lenger mottar Sandler-opplæring eller forsterkning. Vi skal ikke være ansvarlig overfor deg eller
noen tredjepart for lisensavgifter eller på annen måte for noen avslutning eller oppheving av din
tilgang til SANDLER-PORTALEN.
Avsnitt 11: Linker og reklame
SANDLER-PORTALEN eller tredjeparter (dvs. din Sandler-instruktør eller andre individer i din
organisasjon med tilgang til SANDLER-PORTALEN) kan legge ut linker til andre internett-sider
eller ressurser. Vi er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten for slike eksterne sider eller ressurser, og
vi verken godkjenner eller påtar oss noe ansvar for noe innhold, reklame, produkter eller annet
materiale på eller tilgjengelig fra slike sider eller ressurser. Bruk av slike tredjeparts nettsider er
på din egen risiko. SSI har ingen kontroller over innholdet på eller retningslinjene for slike
tredjeparts nettsider. Vi vil ikke være ansvarlige, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap
forårsaket av eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tiltro til noe
slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom noen slik nettside eller ressurs.
Dine forretninger med, eller deltagelse i promoteringer av, annonsører funnet på eller gjennom
SANDLER-PORTALEN, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og alle
andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slike forretninger, er kun
mellom deg og annonsøren. Vi skal ikke være ansvarlige for noe tap eller skade du pådrar deg som
et resultat av slike forretninger eller som et resultat av tilstedeværelsen av slike annonsører på
SANDLER-PORTALEN.
Vi kan plassere juridiske merknader, våre bedriftslogoer og slagord, annonser, påtegnelser,
varemerker og annen identifiserende informasjon på SANDLER-PORTALEN, og alt dette kan vi
modifisere, utvide eller eliminere etter vårt skjønn. Alle motytelser (monetære og ikke-monetære)
mottatt av oss på for plassering eller salg av annonser, påtegninger og sponsorstøtte på SANDLERPORTALEN vil kun tilhøre oss.
Avsnitt 12: Immaterielle rettigheter
SSI-materialet er beskyttet av amerikanske opphavsrettslover.
S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (med design), S Sandler Training (med
design), Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (med design), S Sandler
Online Finding Power In Reinforcement (med design), Sandler Selling System, SandlerBrief,
Negative Reverse Selling, Sandler Pain Funnel, Pain Funnel (ord og design), Finding Power In
Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No Gain!, Sandler’s Professional Advantage, Pro
Summit, Sandlerworks!, Sandler Training Certification (med design), Sandler Sales Bronze
Certified Certified (with design), Sandler Sales Silver Certified Certified (med design), Sandler
Sales Gold Certified Certified (med design), Sandler Sales Master Certified Certified (med
design), Sandler Instructor Certified (med design), Tactics for Sales Professionals, Tactics for
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Sales Management Professionals, og How to Succeed er registrerte servicemerker for Sandler
Systems, Inc. Sandler Submarine (ord og design), Pursuit Navigator, Client 2 og Client-Centric
Satisfaction er servicemerker for Sandler Systems, Inc. Wimp Junction er et registrert
servicemerke for Sandler Systems, Inc. og Terry Slattery.
Vi gir deg en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke objektkoden
for Programvaren (definert under) på dine datamaskiner. Du lover å ikke kopiere, modifisere,
skape avledet arbeide av, reverse engineer, reverse assemble eller på annen måte forsøke å oppdage
noen kildekode, eller å selge, tildele, underlisensiere, tildele en sikkerhetsinteresse i eller på annen
måte overføre noen rettighet i Programvaren, enten direkte eller gjennom dine ansatte eller
uavhengige entreprenører. Du samtykker til å ikke modifisere Programvaren på noen måte eller i
noen form, eller å bruke modifiserte versjoner av Programvaren for noe formål, inkludert (uten
begrensing) for å anskaffe uautorisert tilgang til SANDLER-PORTALEN. Du samtykker til å ikke
aksessere SANDLER-PORTALEN på noen måte annet enn grensesnittet fra oss for bruk i å
aksessere SANDLER-PORTALEN.
SSI er primær rettighetshaver av, og vil beholde alle rettigheter, titler og interesser i og til
programvaren og alt Eierinnhold (som definert under) klargjort for, eller brukt på, SANDLERPORTALEN, og alle immaterielle rettigheter i eller til noen av dem.
«Eierinnhold» betyr all tekst, bilder, lyder, filer, videoer, design, animasjoner, layouts, fargeplaner,
særpreg, konsepter, metoder, teknikker, prosesser og data brukt i forbindelse med, vist på eller
innsamlet fra eller gjennom SANDLER-PORTALEN som vi poster eller gir.
«Programvare» betyr dataprogrammer og datakode (f.eks. HTML, Java) brukt for, med eller på
SANDLER-PORTALEN, ekskludert all programvare eid av tredjeparter.
Unntatt som oppgitt heri, skal ingenting på SANDLER-PORTALEN oppfattes som overdragelse
av noen lisens eller noen immateriell rettighet, inkludert enhver rettighet i egenskap av varemerke
eller opphavsrett, for SSI eller noen tredjepart, hverken ved antakelse, implikasjon eller på annen
måte. Alle merker og navn eies av sine respektive eiere.
Avsnitt 13: Varsel om brudd på opphavsrett
I henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) og andre gjeldende lover, er det SSIs
policy, i egnede omstendigheter, å avslutte Bruker-ID og passord for en Bruker som er ansett å ha
overtrådt tredjeparts opphavsrett, og å fjerne Brukerinnhold som ansett som å være i overtredelse.
For å sende et varsel om brudd på opphavsretten til SSI, må du sende en skriftlig kommunikasjon
til vår utpekte DMCA-agent (under) som inkluderer i hovedsak det følgende (snakk med din
juridiske rådgiver eller se 17 U.S.C. del 512(c) for å bekrefte disse kravene):
1. Identifikasjon av opphavsrettbeskyttet arbeide(r) påstått å ha blitt overtrådt og en
eiererklæring for slikt arbeide(r).
2. Identifikasjon av materialet som påstås å overtre eller være gjenstand for overtredende
aktivitet og som skal fjernes eller hvis tilgang skal deaktiveres, og informasjon rimelig
tilstrekkelig for å la oss finne materialet. URL-er i teksten på e-posten er den beste måten
å hjelpe oss å finne innhold raskt.
3. Informasjon rimelig tilstrekkelig for å la oss kontakte deg, som adresse, telefonnummer
og e-postadresse du kan kontaktes på.
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4. En erklæring om at du er i god tro at bruk av materialet på måten klaget på ikke er autorisert
av opphavsrettseieren, dets agent eller loven.
5. En erklæring, under trussel om straff for falsk forklaring, om at informasjonen i varselet
er nøyaktig og at du er autorisert til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rett som
er påstått overtrådt.
6. En fysisk eller elektronisk signatur (dvs. «/s/ [trykket navn]») for en person autorisert til å
opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rett som er påstått overtrådt.
Send det skriftlige varslet til SSIs utpekte DMCA-agent:
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Telefonnummer: 410-559-2020
Faxnummer: 410-653-6467
E-post: legal@sandler.com
Merk at under del 512(f) av DMCA er enhver person som med overlegg feilrepresenterer at
materiale eller aktivitet er i overtredelse kan være underlagt erstatningsansvar.
Innsigelse om brudd på opphavsrett. Hvis innholdet ditt har blitt tatt ned som et resultat av et
varsel fra en påstått opphavsrettseier at slik parts opphavsrett er overtrådt av ditt innhold, kan du
svare ved å sende en innsigelse til våre utpekte DMCA-agent (over) som inkluderer i hovedsak det
følgende (snakk med din juridiske rådgiver eller se 17 U.S.C. del 512(g) for å bekrefte disse
kravene):
1. Liste over materialet som ble fjernet og stedet hvor materialet ble vist før det ble fjernet.
Identifiser i tilstrekkelig detalj;
2. Oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
3. En erklæring fra deg, under trussel om straff for falsk forklaring, at du er i god tro om at
materialet ble fjernet eller deaktivert som et resultat av en feil eller feilidentifisering av
materialet som ble fjernet eller deaktivert.
4. En erklæring om at du samtykker til jurisdiksjonen for den amerikanske føderale
distriktsdomstolen for rettsområdet du bor i (eller Baltimore, Maryland, hvis adressen din
er utenfor USA), og at du vil akseptere rettsprosessen fra personen som varslet oss om den
påståtte overtredelsen, eller en agent for slik person.
5. Din fysiske eller elektroniske signatur (dvs., «/s/ [trykket navn]»).
Merk at under del 512(f) av DMCA er enhver person som med overlegg feilrepresenterer at
materiale eller aktivitet ble fjernet eller deaktivert ved feil eller feilidentifisering kan være
underlagt erstatningsansvar.
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Avsnitt 14: Ansvarsfraskrivelse
DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG TIL AT:
1. DIN BRUK AV SANDLER-PORTALEN ER PÅ EGEN RISIKO. SANDLER-PORTALEN
LEVERES «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG». VI FRASKRIVER UTTRYKKELIG
ALLE GARANTIER AV NOEN TYPE, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM
SALGBARHET, EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL OG KRENKELSER.
2. VI GIR INGEN GARANTIER FOR AT (i) SANDLER-PORTALEN VIL VÆRE
UAVBRUTT, BETIMELIG, SIKKER ELLER FEILFRI, (ii) RESULTATENE SOM KAN
OPPNÅS VED BRUK AV SANDLER-PORTALEN VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER
PÅLITELIG, (iii) KVALITETEN PÅ NOE PRODUKT, TJENESTE, INFORMASJON ELLER
ANNET MATERIALE DU KJØPER ELLER ANSKAFFER GJENNOM SANDLERPORTALEN VIL MÅTE DINE FORVENTNINGER, ELLER (iv) NOEN FEIL I
PROGRAMVAREN VIL BLI KORRIGERTE.
Avsnitt 15: Ansvarsbegrensning
DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG TIL AT VERKEN VI ELLER VÅRE
FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, LISENSERTE INSTRUKTØRER,
TILKNYTTEDE
SELSKAPER,
ENTREPRENØRER,
LEVERANDØRER
ELLER
LISENSGIVERE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE,
TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER EKSEMPLARISKE
SKADER, INKLUDERT ERSTATNING FOR TAP AV PROFITT, GOODWILL, BRUK, DATA
ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM
MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER) SOM OPPSTÅR FRA: (i) DIN BRUK AV ELLER
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SANDLER-PORTALEN; (ii) KOSTNAD FOR INNKJØP
AV ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM OPPSTÅR FRA VARER, DATA,
INFORMASJON ELLER TJENESTER KJØP ELLER ANSKAFFET ELLER MELDINGER
MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM ELLER FRA SANDLERPORTALEN; (iii) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE
OVERFØRINGER, DATA ELLER ANNET BRUKERINNHOLD; (iv) ERKLÆRINGER
ELLER ATFERD FRA NOEN TREDJEPART PÅ SANDLER-PORTALEN, ELLER (v)
ENHVER ANNEN SAK RELATERT TIL SANDLER-PORTALEN.
Avsnitt 16: Merknader
SANDLER-PORTALEN kan gi varsler om endringer i disse Bruksvilkårene eller andre saker ved
å vise varsler eller linker til varsler til deg generelt på SANDLER-PORTALEN.
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Avsnitt 17: Generelt
Disse Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss relatert til din bruk av SANDLERPORTALEN, og styrer din bruk av SANDLER-PORTALEN, og erstatter eventuelle tidligere
avtaler mellom deg og oss, eller deg og vår(e) lisensierte instruktør(er). Du kan også være
underlagt ytterligere betingelser og vilkår som kan gjelde når du bruker tilknyttede tjenester,
tredjeparts innhold eller tredjeparts programvare. Disse Bruksvilkårene og forholdet mellom deg
og oss skal styres av lovene for staten Maryland, USA, uten hensyn til dets lovkonflikter. Du og
vi samtykker til å underkaste oss den personlige og eksklusive jurisdiksjonen i statlige og føderale
domstoler i eller gyldige for fylket Baltimore, Maryland, USA. Uavhengig av vedtekter eller lover
som sier det motsatte, ethvert krav eller søksmål, som følge av eller relatert til bruk av SANDLERPORTALEN eller disse Bruksvilkårene, må være innlevert innen ett år etter at kravet til søksmålet
oppstod, eller frafalles for alltid.
Enhver uautorisert tilgang, modifisering eller endring av noe informasjon, eller noe forstyrrelser
av tilgjengeligheten til eller tilgangen til SANDLER-PORTALEN er strengt forbudt. Vi
forbeholder oss alle juridiske rettigheter og rettsmidler tilgjengelig for oss, og denne fraskrivelsen
skal på ingen måte anses som en begrensing eller avståelse fra noen andre rettigheter vi kan ha.
Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Bruksvilkårene skal
ikke utgjøre en avståelse fra slike rettigheter eller bestemmelser. Hvis noen bestemmelse i disse
Bruksvilkårene finnes ugyldig av en rett i kompetent jurisdiksjon, samtykker partene uansett til at
retten skal bestrebe å gi effekt til partenes hensikt som reflektert i bestemmelsen, og de andre
bestemmelsene i disse Bruksvilkårene forblir i full kraft og effekt. Avsnittstitlene i disse
Bruksvilkårene er bare for bekvemmelighet og har ingen rettslig eller kontraktsmessig virkning.
Avsnitt 18: Systemadministrator
Rapporter enhver overtredelse av disse Bruksvilkårene til systemadministratoren:
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Telefonnummer: (410) 559-2020
Faxnummer: (410) 653-6467
E-post: legal@sandler.com
ENDE
Sist oppdatert: 29. august 2018
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