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VILKÅR FOR BRUG AF FØLEKASSEN.DK
1

Baggrund

1.1

Følekassen er et onlinefællesskab, hvor fagprofessionelle kan dele og søge inspiration
vedrørende børns trivsel på domænet www.følekassen.dk (”Siden”). Ønsker du at dele
indhold på Siden kan du rette henvendelse til Følekassen på e-mail:
info@følekassen.dk eller tlf.: +45 40 22 22 14

1.2

Disse vilkår finder anvendelse for din brug af Siden. Hvis du ikke kan acceptere disse
vilkår bedes du undlade at anvende Siden.

2

Ophavsret

2.1

Ophavsretten til alt indhold på Siden tilkommer Følekassen eller dennes
samarbejdspartnere. Indholdet på denne Side, såsom tekst, grafik, billeder, fotografier,
illustrationer,
varemærker,
handelsnavne,
servicemærker,
logoer,
artikler,
tekstmateriale, billedmateriale, protokoller og andre materialer ("indhold"), er
ophavsretligt beskyttet. Adkomst til indholdet tilhører Følekassen eller dennes
samarbejdspartnere. Eventuel brug af indholdet, der ikke er udtrykkeligt tilladt i
nærværende vilkår, er et brud på disse vilkår og kan overtræde love om ophavsret,
varemærker og andre love. Indholdet på Siden må imidlertid frit gengives med behørig
kildeangivelse til såvel Følekassen som ophavsmanden. Indholdet må dog ikke gøres til
genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse

2.2

Hvis du, uanmodet eller efter aftale, sender materialer, forslag eller andre oplysninger
(samlet benævnt "indsendelserne"), tildeles Følekassen automatisk en royalty-fri,
evigvarende, uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens til at bruge
indsendelserne, herunder til udgivelse på Siden. Brugen af sådanne indsendelser
omfatter gengivelse, at skabe afledte værker af, modificering, udgivelse, redigering,
oversættelse, distribution og visning af indsendelserne i ethvert medie eller medium,
eller enhver form, format eller forum.

3

Garantier

3.1

Alt indhold på Siden leveres som det er og forefindes. Følekassen og dennes
samarbejdspartnere afgiver ingen garantier vedrørende indholdet, herunder for om
bestemte resultater opnås eller for indholdets rigtighed i øvrigt. Enhver brug af indholdet
sker på brugerens egen risiko og bør alene ske af sundhedsfagligt eller særligt uddannet
personale.

3.2

Hjemmesiden kan indeholde links til andre internethjemmesider. Følekassen er ikke
ansvarlig for informationer, materiale, produkter og tjenester, der er indeholdt eller
tilgængelige på disse hjemmesider. Enhver adgang til og brug af disse hjemmesider
sker på egen risiko.

4

Persondata og privatliv

4.1

Følekassen prioriterer beskyttelse af personlige oplysninger højt og efterlever gældende
lovgivning vedrørende persondata.

4.2

Du kan læse mere om, hvornår og hvordan vi behandler persondata samt hvilke
oplysninger vi indsamlerom dig i persondatapolitikken.

Borggade 1, 8000 Aarhus C
Lysholt Allé 10, 7100 Vejle

www.hvlaw.dk
info@hvlaw.dk

T: (+45) 7930 1710

5

Lovvalg og værneting

5.1

Aftalen er underlagt dansk ret med undtagelse af regler, der fører til anvendelse af
anden ret end dansk ret.

5.2

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Parterne i forbindelse med aftalen, som ikke
kan løses i mindelighed, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen
afgjort ved retten i Aarhus.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Følekassen:
Natascha Blak Fyrst Christensen
Info@følekassen.dk
Tlf.: +45 40 22 22 14
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