ANVÄNDARVILLKOR
SANDLER ONLINE®
Sandler Systems, Inc. (“SSI” eller “vi”) har utvecklat privata lösenordsskyddade, säkra
webbportaler (även kallade “organisationer”) där licensierade Sandler ® -utbildare kan leverera
utbildningsmaterial till sina klienter och för att förstärka utbildningen som de tillhandahåller sina
klienter. Var och en av dessa webbplatser kallas för en SANDLER-PORTAL. Det är utbildarens
ansvar att administrera innehållet på en SANDLER-PORTAL för sina klienter, samt
användarnamn och lösenord åt godkända användare som har erhållit licens för en SANDLERPORTAL från sin utbildare. Genom SANDLER-PORTALEN kan klienten och individen från
klientens organisation som deltar i utbildningen komma åt SSI:s upphovsrättsskyddade och
egenutvecklade arbetsböcker, lekböcker, utdelningsblad, presentationer, videofiler, ljudfiler,
nyhetsbrev och andra skriftliga material (sammantaget ”SSI-material”); ladda upp och dela ut
dokument/video/ljudfiler som tillhör utbildningen, klienten och/eller klientens verksamhet; och
kommunicera med utbildaren och varandra.
Följande är villkoren för användning av en SANDLER-PORTAL. Läs dem noga. Genom att logga
in på en SANDLER-PORTAL första gången och vid varje efterföljande inloggning, samtycker du
till att läsa och vara bunden av samtliga användningsvillkor, eftersom vi från tid till annan kan
uppdatera dem.
Avsnitt 1: Inledning
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst.
SANDLER-PORTALEN ägs och drivs av SSI. Frågor gällande en SANDLER-PORTAL eller dess
drift ska riktas till din utbildare eller systemadministratören som identifierats i avsnitt 17 nedan.
Frågor gällande innehållet ska riktas till din utbildare.
Vi tillhandahåller SANDLER-PORTALEN ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”EFTER
TILLGÄNGLIGHET”. Vi tar inte ansvar för punktlighet, radering, felleverans eller misslyckande
att lagra användarinnehåll eller dina kommunikationer eller inställningar.
För att använda SANDLER-PORTALEN måste du ha tillgång till internet och måste betala alla
internetavgifter för din uppkoppling. Du måste även tillhandahålla all nödvändig utrustning för att
ansluta till internet, inklusive en dator eller annan anslutningsenhet. Du kan även behöva använda
”insticksprogram” (som Adobe Flash) eller annan programvara (som Microsoft Word) för att se,
använda eller spela upp innehåll som finns på SANDLER-PORTALEN.
Avsnitt 2: Lösenord och säkerhet
Du kommer att få ditt användarnamn och ett lösenord till SANDLER-PORTALEN. Ditt
användarnamn och lösenord är unika för dig. Du får inte använda en annan persons användarnamn
och lösenord för att logga in på SANDLER-PORTALEN och får inte heller låta en annan person
använda ditt användarnamn eller lösenord. Du får inte sälja ditt användarnamn eller lösenord till
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en annan part. Du har ansvaret för att ta bevara sekretessen för ditt användarnamn och lösenord
och ansvarar för alla aktiviteter som sker när ditt användarnamn och lösenord används.
Du samtycker till (a) att underrätta systemadministratören omedelbart om obehörigt bruk av ditt
användarnamn eller lösenord sker eller om något annat säkerhetsintrång uppdagas och (b) att logga
ut från ditt konto på SANDLER-PORTALEN i slutet av varje session.
Vi varken kan eller kommer att vara ansvariga för förlust eller skador som uppstår från bristande
efterlevnad av kraven som angetts i detta avsnitt 2.
Avsnitt 3: Integritetsskydd och datainsamling
Se Sandler Onlines sekretesspolicy för våra praxis gällande insamling, användning och avslöjande
av information som vi samlar in från dig.
Användarnamn och lösenord registreras för varje användare som har tillgång till SANDLERPORTALEN. Vi kan även registrera tidsslag och varaktighet för ditt användarnamns sessioner på
SANDLER-PORTALEN. Vi kan även registrera när, och antalet gånger som, du tillträder viss
information eller hur lång tid du tillbringar på en viss kurs och alla tillhörande prov, test eller
certifikat. Din e-postadress och andra personuppgifter som du tillhandahåller SANDLERPORTALEN kan vara tillgängligt för andra användare på SANDLER-PORTALEN.
Du intygar och garanterar att (i) du ska följa alla tillämpliga lagar gällande sekretess, dataskydd,
datasäkerhet och marknadsföring och alla andra lagar som gäller insamling, användning,
avslöjande, lagring eller behandling av personuppgifter; (ii) i den utsträckning du tillhandahåller
oss en annan persons personuppgifter, intygar och garanterar du att du har tillstånd för detta och
har erhållit alla nödvändiga samtycken för detta; och (iii) i den utsträckning du tillträder, mottager,
använder eller på annat sätt bearbetar (sammantaget ”bearbetar”) några personuppgifter som
erhållits genom SANDLER-PORTALEN, har du tillstånd att göra detta och bara bearbetar sådana
uppgifter inom ramen för din behörighet, i enlighet med tillämpliga lagar och enligt alla krav på
nödvändigt underrättande och samtycke från registrerad person. Om du accepterar dessa
användarvillkor å ditt företags vägnar eller i egenskap som representant för ditt företag, intygar
och garanterar du att du har full behörighet att göra detta och binder ditt företag till
användarvillkoren.
Avsnitt 4: SSI-material
Du samtycker till att SSI-materialen enbart är avsedda att användas av de individer som genomgår
utbildning från Sandler-utbildaren och inte ska användas i något annat syfte. Ingen del av SSImaterialet, vare sig texter, bilder, ljud eller video får användas för något annat syfte än att förbereda
dig för utbildningen du genomgår och som förstärkning för utbildningen som tillhandahålls. Du
samtycker uttryckligen till att SSI bibehåller äganderätten för all immateriell egendom i SSImaterialet och att du inte ska kopiera, modifiera, härleda liknande arbete från eller översätta utan
tidigare skriftligt godkännande från SSI. Du erkänner att SSI har upphovsrätten för SSI-materialet.
Du samtycker även till att inte ta några skärmavbilder för senare bruk eller på annat sätt spara SSImaterial som du använt på SANDLER-PORTALEN. Allt material som laddas ned är för
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personligt bruk och får inte spridas till andra personer. Detta inkluderar användning av
SANDLER-PORTALEN på offentliga datorer som bibliotek eller hotell. Du ansvarar för att
säkerställa att alla material som visas eller laddas ned på sådana offentliga datorer inte finns
tillgängliga på något sätt efter att du loggat ut från din session.
Avsnitt 5: Uppförande och innehåll
Som ett villkor för din fortsatta användning av SANDLER-PORTALEN lovar du att inte använda
SANDLER-PORTALEN i något syfte som strider mot lagen eller förbjuds enligt dessa
användarvillkor. Allt obehörigt bruk av SANDLER-PORTALEN förbjuds uttryckligen och vi
förbehåller oss rätten att radera olämpligt material och att stänga av eller avsluta kontot för någon
som använder SANDLER-PORTALEN i obehörigt syfte.
Du ska förstå att ansvaret för alla meddelanden, data, texter, fotografier, grafik, ljud, video och
andra material eller information som skickas via SANDLER-PORTALEN (förutom information
som vi publicerar), vare sig det har lagts ut offentligt, eller skickats privat (”Användarinnehåll”)
tillfaller personen som användarinnehållet kommer från. Om du laddar upp, lägger ut, skickar ett
meddelande eller på annat sätt överför användarinnehåll har du ansvaret för att det följer dessa
användarvillkor. Trots att vi har rätt till det, kommer vi inte granska, redigera eller kontrollera
användarinnehåll. Vi tar inte ansvar för dess sanningsenlighet, riktighet eller lämplighet som
användarinnehåll. Under inga omständigheter bär vi på något sätt ansvaret för något
användarinnehåll, inklusive fel i eller utelämnande av användarinnehåll, eller för någon form av
förlust eller skada som uppstått av användarinnehåll som har lagts ut, skickats som meddelande
eller på annat sätt överförts via SANLDER-PORTALEN. När det väl har publicerats, kan
användarinnehåll ses och laddas ner av andra användare på SANDLER-PORTALEN.
Du samtycker till att inte använda SANDLER-PORTALEN till att:
1.

ladda upp, publicera, skicka som meddelande eller på annat sätt överföra användarinnehåll
som är olagligt, skadligt, hotande, smädligt, trakasserande, straffbart, ärekränkande,
vulgärt, obscent, integritetskränkande, hatiskt eller rasmässigt, etniskt eller på annat sätt
stötande;

2.

utge dig för att vara någon person eller enhet;

3.

maskera författarskap eller ursprung för användarinnehåll som du överför;

4.

ladda upp, publicera, skicka som meddelande eller på annat sätt överföra något
användarinnehåll som du inte har rätt att överföra under någon lag eller under
kontraktsmässiga
eller
betrodda
relationer
(såsom
inside-information,
äganderrättsinformation och hemlig information);

5.

ladda upp, publicera, skicka som meddelande eller på annat sätt överföra användarinnehåll
som utgör intrång på patent, varumärkesskyddning, företagshemligheter,
upphovsrättsskydd eller annan äganderätt som tillhör någon part;
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6.

ladda upp, publicera, skicka som meddelande eller på annat sätt överföra oombedd eller ej
auktoriserad marknadsföring, reklam, ”skräppost”, ”massutskick”, ”kedjebrev” eller någon
annan form av ekonomisk begäran;

7.

ladda upp, publicera, skicka som meddelande eller på annat sätt överföra material som
innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, -filer eller -program som utformats för
att störa, förstöra eller begränsa funktionerna för programvara, hårdvara eller
telekommunikationsutrustning;

8.

störa det normala dialogflödet, att få andra användares skärmar att ”bläddra” fortare än
normalt eller att uppföra sig på något sätt som har negativ påverkan på andra användares
förmåga att engagera sig i lämpliga utbyten;

9.

avbryta eller störa servrar eller nätverk som är uppkopplade mot SANDLER-PORTALEN

10.

”förfölja” eller på annat sätt trakassera andra; eller

11.

samla in, lagra eller dela andras personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande att blockera eller avlägsna stötande
användarinnehåll som du överför eller gör tillgängligt via SANDLER-PORTALEN. Utan att
begränsa vidden av vår rätt, informeras du om att vi har rätt att avlägsna allt användarinnehåll som
strider mot dessa användarvillkor eller på annat sätt är stötande (enligt eget gottfinnande).
Vi lagrar och bevarar användarinnehåll i enlighet med etablerad policy och kan avslöja det ifall
lagen kräver det ifall det anses vara nödvändigt att (a) samarbeta med rättsprocess, (b) genomdriva
dessa användarvillkor, (c) svara på påståenden att användarvillkoren innebär intrång på tredje
parters rättigheter, eller (d) att skydda rättigheter, egendom och personlig säkerhet för SSL:s
anställda samt licensierade utbildare.
Vi kan överföra och lagra ditt användarinnehåll över olika nätverk, datorservrar och med andra
teknologiska medel och vi kan modifiera ditt användarinnehåll för att följa och anpassas till de
tekniska kraven för anslutna nätverk eller enheter.
Vi kommer omedelbart att stänga av eller upphäva rättigheterna för något användarnamn som vi
anser, enligt eget gottfinnande, används för att sprida skräppost eller oombedda massutskick.
Dessutom, eftersom skadestånd är svåra att kvantifiera, samtycker du till att omedelbart betala oss
skadeersättning i form av 5 USD för varje skräppostmeddelande eller oombedda
massutskicksmeddelande som skickats ut av, eller på annat sätt är kopplat till, ditt användarnamn.
Avsnitt 6: Tillhandahållande av produkter eller tjänster
Vi förbehåller oss rätten att vägra att uppfylla någon som helst beställning. Vi kan, enligt eget
gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som inhandlats per person, per adress eller per
order.
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Från tid till annan kan det finnas information i Sandler-butiken som innehåller typografiska fel,
felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla en produktbeskrivning, pris, reklam, erbjudanden,
kostnader för frakt, leveranstider och -tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera
eventuella fel, oriktigheter eller utelämnanden samt att ändra eller uppdatera information eller
avbryta beställningar om någon information är felaktig vid något tillfälle utan förhandsvarning
(inklusive efter att beställningen gjorts). Ifall vi gör ändringar eller avbryter en beställning, ska vi
underrätta dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer
som tillhandahölls när beställningen gjordes.
Vi har gjort vårt yttersta för att så verklighetstroget som möjligt demonstrera färgerna och
utseendet för produkterna som finns i Sandler-butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärm
kommer att visa färgerna korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktigade, till att begränsa försäljningen av våra produkter
eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet
på enskilda fall.
Vi garanterar inte att kvaliteten för våra produkter, tjänster, information eller andra material som
inhandlats eller erhållits av dig kommer att motsvara dina förväntningar eller att något fel i någon
tjänst kommer att korrigeras.
Du samtycker till att uppge aktuell, fullständig och korrekt betalnings- och kontoinformation för
alla köp i Sandler-butiken. Du samtycker till att omgående uppdatera ditt konto och annan
information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer, samt utgångsdatum, så att vi
slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
Avsnitt 7: Skadeersättning
Du har ansvaret för att bevara sekretessen för ditt användarnamn, lösenord och konto, samt för alla
aktiviteter som sker på ditt konto. Du försäkrar och samtycker till att försvara och hålla oss och
våra dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, agenter, co-branding-partners eller
andra partners samt anställda skyddade från anspråk eller krav, inklusive advokatarvoden, från en
tredje part med anledning av användarinnehåll som du skickat in, publicerat eller överfört genom
SANDLER-PORTALEN, din överträdelse av användarvillkoren eller din överträdelse av någon
annans rättigheter. Du samtycker till att inte förhandla sådana anspråk eller att erkänna ansvar eller
skuld å våra vägnar utan vårt samtycke. Vi förbehåller oss rätten, på vår bekostnad, att ta över
försvaret och kontrollen av alla ärenden som gäller skadeersättning från dig.
Avsnitt 8: Användning och lagring
Vi kan etablera allmänna praxis och begränsningar gällande användandet av SANDLERPORTALEN. Detta innefattar det maximala antal dagar som ett meddelande, foruminlägg eller
annat överfört användarinnehåll kommer att bevaras på SANDLER-PORTALEN, samt den
maximala storleken på en fil, ett inlägg eller överföring av användarinnehåll på SANDLERPORTALEN. Vi avsäger oss allt ansvar för radering eller misslyckande att lagra meddelanden
och annan kommunikation eller annat användarinnehåll som finns på eller överförs av SANDLERPORTALEN. Vi gör inget anspråk på att data kan återställas vid fall av serverhaveri,
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naturkatastrof, användarfel eller någon annan anledning att data kan skadas, bli oanvändbart eller
raderas. Vi har rätt att ändra dessa allmänna praxis och begränsningar när som helst, enligt eget
gottfinnande, med eller utan föregående varning.
Avsnitt 9: Modifieringar till SANDLER-PORTALEN
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och från tid till annan modifiera eller avbryta, tillfälligt
eller permanent, SANDLER-PORTALEN (eller någon av dess funktioner) med eller utan
föregående varning. Du samtycker till att vi inte ska hållas ansvariga för dig eller någon tredje part
för någon modifiering, något upphävande eller avbrott av SANDLER-PORTALEN.
Avsnitt 10: Upphävning
Vi kan stänga av ditt lösenord, ditt användarnamn eller annat bruk av SANDLER-PORTALEN
och avlägsna samt radera ditt användarinnehåll om överträdelser av dessa användarvillkor sker.
Om du upprepade gånger bryter mot dessa användarvillkor kan vi upphäva ditt lösenord,
användarnamn eller annat bruk av SANDLER-PORTALEN utan att återbetala licensavgifterna.
Vi stänger av ditt lösenord, användarnamn och annat bruk av SANDLER-PORTALEN när din
Sandler-utbildare underrättar oss att du inte längre genomgår Sandler-utbildning eller förstärkning.
Vi ska inte hållas ansvariga till dig eller någon tredje part för licensavgifter eller annat för
upphävande eller avstängning av din åtkomst till SANDLER-PORTALEN.
Avsnitt 11: Länkar och annonsering
SANDLER-PORTALEN, eller tredje parter (dvs. din Sandler-utbildare eller annan individ inom
din organisation sin har tillgång till SANDLER-PORTALEN) kan tillhandahålla länkar till andra
webbplatser eller resurser på internet. Vi ansvarar inte för externa sidors eller resursers
tillgänglighet och vi kan varken främja eller anta något ansvar för något innehåll, marknadsföring,
produkter eller andra material som finns på eller erbjuds via sådana webbplatser eller resurser.
Användning av webbplatser från tredje parter sker på egen risk. SSI har ingen kontroll över
innehållet eller policyerna på tredje parters webbplatser. Vi kan inte hållas ansvariga, direkt eller
indirekt, för skador eller förluster som orsakats, eller påstås ha orsakats av, eller i samband med,
användning av innehåll, varor och tjänster som finns tillgängligt från sådana webbplatser eller
resurser
Dina affärer med, eller deltagande i kampanjer för, annonsörer som du hittat på eller genom
SANDLER-PORTALEN, inklusive betalning och leverans av tillhörande varor och tjänster, samt
alla andra villkor, garantier eller representation med koppling till sådana affärer, är enbart mellan
dig och annonsören. Vi ansvarar inte för någon form av förlust eller skada som kan uppstå från
sådana affärer eller från förekomsten av sådana annonsörer på SANDLER-PORALEN.
Vi kan placera ut rättsliga meddelanden, ansvarsfriskrivningar, våra företagslogotyper och slogans, annonskampanjer, sponsorskap och annan identifierande information på SANDLERPORTALEN, som vi kan modifiera, utöka eller radera, på egen inrådan. All ersättning (monetär
eller inte) som vi erhåller från annonsering eller försäljning av reklamplats eller sponsorskap på
SANDLER-PORTALEN tillhör enbart oss.
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Avsnitt 12: Immaterialrättigheter
SSI:s material är skyddat av amerikansk upphovsrättslagstiftning.
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, the Pain Funnel (text och 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 (med 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
Sales Management Professionals och How to Succeed är registrerade tjänstemärken som tillhör
Sandler Systems, Inc. The Sandler Submarine (text och design), Pursuit Navigator, Client 2 och
Client-Centric Satisfaction är tjänstemärken som tillhör Sandler Systems, Inc. Wimp Junction är
ett registrerat tjänstemärke som tillhör Sandler Systems, Inc. och Terry Slattery.
Vi ger dig en personlig, ej överförbar och icke-exklusiv rätt och licens att använda programvarans
målkod (definierad nedan) på dina datorer. Du lovar att inte kopiera, modifiera, skapa härledda
verk från, baklängeskonstruera eller -montera, eller på annat sätt försöka ta fram någon källkod
eller att sälja, tilldela, underlicensiera, bevilja värdepapper i eller på annat sätt överföra någon
rättighet i programvaran, antingen direkt eller genom dina anställda eller fristående
kontraktsarbetare. Du samtycker till att inte modifiera programvaran på något sätt eller att använda
modifierade versioner av programvaran i något syfte, inklusive (utan begränsning) att erhålla
obehörig åtkomst till SANDLER-PORTALEN. Du samtycker till att inte tillträda SANDLERPORTALEN på något annat sätt än genom det gränssnitt som vi tillhandahåller i syfte att tillträda
SANDLER-PORTALEN.
SSI är den primära licensinnehavaren av och innehar samtliga rättigheter, alla titlar och intressen
för programvaran och allt ägt innehåll (som definieras nedan) som har förberetts för och används
på SANDLER-PORTALEN samt alla immateriella rättigheter i eller för någon av dem.
”Ägt innehåll” är alla texter, bilder, ljud, filer, videor, designer, animeringar, layouter,
färgscheman, omslag, koncepter, metoder, tekniker, processer och data som används i samband
med, visas på eller samlats in från eller genom SANDLER-PORTALEN som vi publicerar eller
tillhandahåller.
”Programvara” innebär datorprogram och datorkod (t.ex. HTML, Java) som används för, med eller
på SANDLER-PORTALEN exklusive programvara som ägs av tredje parter.
Förutom för vad som anges häri, ska inget på SANDLER-PORTALEN uppfattas som överlåtande
av någon licens under någon immateriell rätt, inklusive någon rättighet gällande SSI:s
varumärkesskydd eller upphovsrättsskydd eller någon tredje part, vare sig genom estoppel,
implikation eller annat sätt. Samtliga varumärken och namn är egendomar som tillhör sina
respektive ägare.
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Avsnitt 13: Anmälan om upphovsrättsintrång
I enlighet med lagen Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (USA) och andra tillämpliga
lagar är det SSI:s policy att, i lämpliga omständigheter, radera användarnamn och lösenord för en
användare som anses ha gjort intrång på tredje parts upphovsrättsskydd och att avlägsna
användarinnehåll som anses vara överträdande. För att anmäla upphovsrättsintrång till SSI, måste
du skicka en skriftlig redogörelse till vår utsedda DMCA-agent (nedan) och huvudsakligen
inkludera följande (rådgör med juridiskt ombud eller se 17 U.S.C. Section 512(c) i DMCA (USA)
för att bekräfta dessa krav):
1. Identifiering av det upphovsrättsskyddade arbete(n) som anses ha utsatts för intrång och
en ägandedeklaration för arbetet(-na).
2. Identifiering av det material som anses göra intrång eller som anses ägna sig åt
intrångsgörande verksamhet och som ska avlägsnas eller tillgång till det ska tas bort, samt
tillräcklig information för att ge oss möjlighet att lokalisera materialet. Att tillhandahålla
webbadressen i ett e-postmeddelande är bästa sättet för oss att hitta innehållet fort;
3. Tillräcklig information för att oss att kunna kontakta dig, t.ex. en adress, telefonnummer
och e-postadress som du kan nås på;
4. Ett uttalande att du i god tro anser att det material som du påstår göra intrång inte har
tillstånd från upphovsrättsägaren, dess agent eller lagen;
5. Ett uttalande som på heder och samvete uppger att informationen i underrättelsen stämmer
och att du har tillstånd att agera åt ägaren av den exklusiva rätt som anses ha blivit utsatt
för intrång;
6. En fysisk eller elektronisk underskrift (d.v.s. “/s/ [texta namn]”) av en person som har
tillstånd att agera åt ägaren av den exklusiva rätt som anses ha blivit utsatt för intrång.
Skicka den skriftliga redogörelsen till SSI:s utsedda DMCA-agent:
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Telefonnummer: +1-410-559-2020
Faxnummer: +1-410-653-6467
E-post: legal@sandler.com
Observera att under Section 512(f) i DMCA kan varje person som avsiktligen felaktigt påstår att
material eller aktivitet gör intrång kan bli ansvarsskyldig för skadeståndskrav.
Motanmälan om upphovsrättsintrång. Ifall ditt innehåll har tagits bort efter en anmälan om att
en påstådd upphovsrättsägare att ditt innehåll har begått intrång på dennes upphovsrätt, kan du
svara genom att skicka en motanmälan till vår utsedda DMCA-agent (ovan) och huvudsakligen
inkludera följande (rådgör med juridiskt ombud eller se 17 U.S.C. Section 512(g) i DMCA för att
bekräfta dessa krav):
1. Ange materialet som togs bort och var materialet visades innan det avlägsnades. Identifiera
i tillräcklig detalj:
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2. Ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress;
3. Ett edsvuret uttalande från dig att du i god tro anser att materialet blev borttaget eller
avstängt på grund av ett misstag eller felidentifiering av materialet som skulle avlägsnas
eller stängas av;
4. Ett uttalande att du samtycker till den amerikanska federala underrättens jurisdiktion i den
domkrets där du bor (eller Baltimore, Maryland om din adress är utanför USA) och att du
accepterar delgivning från den person som lämnade in anmälan till oss om det påstådda
intrånget eller en representant åt en sådan person;
5. Din fysiska eller elektroniska underskrift (d.v.s. “/s/ [texta namn]”).
Observera att under Section 512(f) i DMCA kan varje person som avsiktligen felaktigt påstår att
material eller aktivitet avlägsnades eller stängdes av på grund av ett misstag eller felidentifiering
kan bli ansvarsskyldig för skadeståndskrav.
Avsnitt 14: Friskrivning från garantier
DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT:
1. ALL ANVÄNDNING AV SANDLER-PORTALEN SKER PÅ EGEN RISK. SANDLERPORTALEN
TILLHANDAHÅLLS
”I
BEFINTLIGT
SKICK”
OCH
”EFTER
TILLGÄNGLIGHET”. VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLA SORTERS
GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ANVÄNDBARHET,
ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.
2. VI GARANTERAR INTE ATT (i) SANDLER-PORTALEN KOMMER ATT DRIVAS UTAN
AVBROTT, I TID, SÄKERT ELLER FRITT FRÅN FEL (ii) RESULTATEN SOM KAN
ERHÅLLAS FRÅN ATT ANVÄNDA SANDLER-PORTALEN KOMMER ATT VARA
KORREKTA ELLER PÅLITLIGA,(iii) KVALITETEN FÖR NÅGON PRODUKT, TJÄNST,
INFORMATION ELLER NÅGOT ANNAT MATERIAL SOM HELST SKA MOTSVARA
DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER (iv) NÅGRA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT
KORRIGERAS.
Avsnitt 15: Ansvarsbegränsning
DU FÖRSTÅR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER TILL ATT VARKEN VI ELLER
VÅRA TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, LICENSIERADE UTBILDARE,
NÄRSTÅENDE
BOLAG,
KONTRAKTSARBETARE,
LEVERANTÖRER
ELLER
LICENSINNEHAVARE SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE SKADOR FRÅN FÖRLUST
AV VINST ELLER GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA OBESTÄMDA
FÖRLUSTER (ÄVEN OM VI HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA
SKADOR), SOM RESULTERAT FRÅN: (I) DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA
ATT ANVÄNDA SANDLER-PORTALEN; (ii) KOSTANDEN AV ATT ERHÅLLA
ERSÄTTNINGSVAROR OCH -TJÄNSTER SOM RESULTAT AV VAROR, DATA,
INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM INHANDLATS ELLER ERHÅLLITS ELLER
MOTTAGNA MEDDELANDEN ELLER TRANSAKTIONER SOM UPPRÄTTATS GENOM
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ELLER FRÅN SANDLER-PORTALEN; (iii) OBEHÖRIGT TILLTRÄDE TILL ELLER
ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR, DATA ELLER ANNAT ANVÄNDARINNEHÅLL;
(iv) UTTALANDEN ELLER UPPFÖRANDE FRÅN NÅGON TREDJE PART PÅ SANDLERPORTALEN; ELLER (v) NÅGOT ANNAT ÄRENDE SOM GÄLLER SANDLER-PORTALEN.
Avsnitt 16: Tillkännagivanden
SANDLER-PORTALEN kan publicera tillkännagivanden om förändringar till dessa
användarvillkor eller andra ärenden genom att visa tillkännagivanden eller länkar till
tillkännagivanden till dig på SANDLER-PORTALEN.
Avsnitt 17: Allmänt
Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och oss gällande din användning av
SANDLER-PORTALEN och styr din användning av SANDLER-PORTALEN och ersätter alla
tidigare avtal mellan dig och oss eller dig och vår(a) licensierade utbildare. Du kan även omfattas
av ytterligare villkor som kan gälla när du använder tillhörande tjänster, tredje parts innehåll eller
tredje parts programvara. Dessa användarvillkor och förhållandet mellan dig och oss ska styras av
lagarna i delstaten Maryland, USA utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser. Du och vi
samtycker till att lyda statens personliga och exklusiva jurisdiktion samt de federala domstolarna
i Baltimore County, Maryland, USA. Oavsett stadga eller lag om det motsatta, måste alla anspråk
elĺer åtgärder som uppstått från eller i samband med användning av SANDLER-PORTALEN eller
dessa användarvillkor måste lämnas in inom ett år efter att anspråket uppstod, eller ogiltigförklaras
för alltid.
All obehöriga tillträden, modifieringar eller informationsändringar eller störande av
tillgängligheten eller förmågan att tillträda SANDLER-PORTALEN är strikt förbjudet. Vi
förbehåller oss alla tillgängliga rättigheter och denna ansvarsfriskrivning ska inte på något sätt ses
som en begränsning eller avsägelse av några andra rättigheter vi må ha.
Underlåtelse att utöva eller genomdriva våra rättigheter eller någon föreskrift av dessa
användarvillkor utgör ingen avsägelse av sådana rättigheter eller föreskrifter. Om någon föreskrift
av dessa användarvillkor ogiltigförklaras av en domstol inom kompetent jursidiktion, ska parterna
ändå enas om att domstolen ska försöka genomdriva parternas intentioner, så som de reflekteras i
föreskriften och de andra föreskrifterna i dessa användarvillkor ska förbli gällande. Avsnittstitlarna
i dessa användarvillkor är enbart för enkelhetens skull och har ingen rättslig eller avtalsmässig
innebörd.
Avsnitt 18: Systemadministratör
Rapportera alla överträdelser av dessa användarvillkor till systemadministratören:
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Telefonnummer: +1-410-559-2020
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Faxnummer: +1-410-653-6467
E-post:
SLUT
Senast uppdaterat: 29 augusti 2018
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