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LOCATE CLOUD AFTALEVILKÅR
Indledning
De aftalevilkår for Locate Cloud (kaldet "Vilkår"), der er indeholdt i denne
aftale, skal efterleves ved brug af Locate Cloud, herunder alle sider forbundet
til Locate Cloud (samlet benævnt nedenfor som denne "Hjemmeside").
Disse Vilkår gælder fuldt ud for din brug af denne Hjemmeside og ved brug
af denne Hjemmeside accepterer du udtrykkeligt alle Vilkår og betingelser
heri i sin helhed.
Du må ikke bruge denne Hjemmeside, hvis du har indvendinger mod nogle
af disse vilkår og betingelser for hjemmesiden. Denne Hjemmeside må ikke
benyttes af mindreårige defineret som børn under 18 år.
EU’s Persondataforordning- GDPR
Persondataforordningen, Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 for
beskyttelse af persondata (General Data Protection Regulation), består af en
række EU-vedtagne regler, der skal beskytte persondataoplysninger i EU. Det
sker gennem en række skærpelser, der stiller nye og mere omfattende krav
til hvordan data håndteres. Persondataforordningen er gældende for alle
lande, der er medlem af EU, og vil fungere som primær retskilde til
behandling af persondata i Danmark.
Intellektuel Ejendomsret
Bortset fra indhold, du ejer, som du har valgt at medtage på denne
Hjemmeside, under disse Vilkår har Optimise ApS alle rettigheder til
materiale indeholdt i denne Hjemmeside, og alle sådanne rettigheder er
forbeholdt Optimise ApS.
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Med din licens til Locate Cloud, er du underlagt de begrænsninger og
restriktioner, der er angivet i disse Vilkår.
Begrænsninger og Restriktioner
Du skal til enhver tid iagtage følgende begrænsninger og restriktioner når du
benytter Hjemmesiden. Du må ikke:
1. Publicere og/eller udgive materiale som stammer fra Hjemmesiden
2. Videresælge din licens og / eller på anden måde profilerer ethvert
Hjemmeside materiale
3. Offentlig udføre og / eller vise Hjemmeside materiale
4. Bruge denne Hjemmeside på nogen måde, der er eller kan være skadelig
for denne Hjemmeside
5. Bruge denne Hjemmeside på nogen måde, der påvirker brugeradgang til
denne Hjemmeside
6. Bruge denne Hjemmeside i strid med gældende love og bestemmelser
eller på en måde, der forårsager eller kan forårsage skade på Hjemmesiden eller på personer eller forretningsenheder
7. Hente nogen data fra denne Hjemmeside som du ikke ejer eller har
tilladelse til
8. Benytte denne Hjemmeside til reklame eller markedsføring
9. uploade pornografisk og andet upassende materiale til Hjemmesiden
Du har begrænset adgang til visse områder af denne Hjemmeside, og
Optimise ApS kan yderligere begrænse adgangen til dig til ethvert område
på denne Hjemmeside, når som helst efter eget valg.
Ethvert bruger-id og adgangskode, du måtte have til dette Hjemmeside, er
fortroligt, og du skal opretholde fortroligheden af sådanne oplysninger.
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Dit Indhold
I disse vilkår og betingelser for Locate Cloud betyder "Dit indhold" enhver
video, tekst, billeder, lyd eller andet materiale, du vælger at vise på denne
Hjemmeside.
Dit indhold skal være dit eget og må ikke være i strid med tredjeparts
rettigheder. Optimise ApS forbeholder sig ret til at fjerne ethvert af dit
indhold fra denne hjemmeside til enhver tid og af en eller anden grund uden
forudgående varsel.
Garantibegrænsning
Denne Hjemmeside leveres "som den er" med alle de fejl og mangler du må
opleve. Optimise ApS giver ingen garantier af nogen art, der er relateret til
denne Hjemmeside eller materialerne på denne Hjemmeside.
Derudover skal intet indeholdt på denne Hjemmeside fortolkes som
rådgivning eller rådgivning til dig.
Ansvarsbegrænsning
Optimise ApS eller nogen af dets ledere, direktører og medarbejdere er
under ingen omstændigheder ansvarlig for alt som følge af, eller på nogen
måde forbundet med, din brug af denne Hjemmeside. Optimise ApS,
herunder dets ledere, direktører og medarbejdere, er ikke ansvarlig for
nogen indirekte, følgeskader eller særligt ansvar, der opstår som følge af
eller på nogen måde relateret til din brug af denne Hjemmeside.
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Vilkårsbetingelser
Optimise ApS har lov til at ændre disse Vilkår til enhver tid, og ved at bruge
denne Hjemmeside forventes du regelmæssigt at gennemgå disse Vilkår for
at sikre, at du forstår disse ved brugen af denne Hjemmeside.
Overdragelse
Du må ikke overdrage din licens til tredjepart uden Optimise ApS’ skriftlige
godkendelse.
I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele
af Optimise ApS aktiviteter eller aktiver, er Optimise ApS berettiget til helt
eller delvist at overdrage din licens samt Optimise ApS rettigheder og
forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens
samtykke.
Cookies
Optimise ApS forbeholder sig ret til at installere og tilgå cookies på din
lokale computer. Cookies anvendes til sikring og forbedring af LocateCloud
løsningens brugbarhed. Fravælges tilladelsen af cookies i din browser, vil
applikationerne ikke fungere efter hensigten.
Aftalen
Disse vilkår, herunder eventuelle juridiske meddelelser og ansvarsfraskrivelser
på denne Hjemmeside, udgør hele aftalen mellem Optimise ApS og dig i
forbindelse med din brug af denne Hjemmeside og erstatter alle tidligere
aftaler og forståelser med hensyn til det samme.
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De Almindelige Domstole
Disse Vilkår styres af og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks stats
lovgivning, og enhver tvist afgøres ved de almindelige domstole
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