Användarvillkor svenskgalopp.se för tränare, jockeys och lärlingar med licens i Danmark
och Norge
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDARKONTO PÅ SVENSKGALOPP.SE (150303)

1. INLEDNING
Dessa villkor gäller för användarkonto på svenskgalopp.se hos Svensk Galopp. Innehavare av
användarkonto på svenskgalopp.se benämns härefter Kunden. Vid var tid gällande villkor publiceras på
Svensk Galopps webbplats, www.svenskgalopp.se, och Kunden åtar sig att regelbundet ta del av vid var
tid gällande villkor. Svensk Galopp äger rätt att ändra dessa villkor utan särskilt meddelande till Kunden.
Villkorsförändringar träder ikraft trettio (30) dagar efter publicering på Svensk Galopps webbplats.
2. ANVÄNDARKONTO
2.1 VEM KAN ÖPPNA ETT ANVÄNDARKONTO FÖR LICENSINNEHAVARE I DANMARK OCH NORGE?
Användarkonto kan öppnas av jockeys och lärlingar samt tränare licensierade hos Dansk Galop och Norsk
Jockey Klub.
2.2 ANSÖKAN OM ANVÄNDARKONTO
Ansökan om användarkonto sker via insänd ansökan och godkänt, bifogat användarvillkor till Svensk
Galopp. Svensk Galopp skickar sedan användarnamn och lösenord till Kundens angivna adress på ansökan.
Användarnamn och lösenord skickas i separata försändelser och med några dagars mellanrum. Det
utskickade lösenordet är ett temporärt lösenord som Kunden ska byta till ett eget valt lösenord vid första
inloggning på Svensk Galopps webbplats utifrån det regelverk som framgår av webbplatsens inloggning.
2.3 KUNDENS ANSVAR FÖR INLOGGNINGSUPPGIFTER
Kunden förbinder sig att inte avslöja eller anteckna användarnamn eller lösenord så att det kan komma till
obehörig användning. Kunden förbinder sig att omedelbart till Svensk Galopp anmäla misstanke om att
obehörig fått kännedom om Kundens uppgifter. Anmälan skall göras på telefon eller e-post.
2.4 FELAKTIG INLOGGNING
Uppger Kunden, vid inloggning på Svensk Galopps webbplats, fel lösenord tre gånger i följd spärras
användarkontot i syfte att förhindra obehörig tillgång till webbplatsen. Spärren hävs: 1] genom att
Kunden via webbplatsen rekvirerar nytt temporärt lösenord via SMS. Sms:et skickas till det mobilnummer
som Kunden angett i sin inställningsprofil på webbplatsen i inloggat läge ELLER 2] efter kontakt med
Svensk Galopp varifrån Kunden sedan brevledes erhåller ett nytt temporärt lösenord. Det temporära
lösenordet skickas till Kundens registrerade adress
2.5 RÄTT AV AVBRYTA
Svensk Galopp äger rätt att utan föregående meddelande stänga av Kunden om Svensk Galopp på
säkerhetsmässiga, tekniska eller andra grunder finner detta påkallat. Svensk Galopp skall underrätta
Kunden om sådan spärrning. Kunden har inte rätt till ersättning för skada till följd av ovan nämnda
förhållanden, vare sig för direkt eller indirekt förlust eller skada.
3. ANSVARSBEGRÄNSNING
3.1 DATAKOMMUNIKATION
All datakommunikation till och från Svensk Galopp sker på Kundens egen risk. Inte i något fall är Svensk

Galopp ansvarig för utebliven genomförd tjänst med därtill förlust av direkt eller indirekt slag, såsom
exempelvis uteblivet starttillfälle.
3.2 AVTALETS UPPHÖRANDE
Har Kunden inte följt dessa villkor eller i övrigt inte fullgjort sina plikter mot Svensk Galopp eller
missbrukat användarkontot har Svensk Galopp rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal samt
omgående stänga av Kunden från vidare användning av användarkontot. Detta avtal, inklusive Kundens
rätt att nyttja användarkontot upphör efter det att Kunden eller Svensk Galopp skriftligen (brevledes eller
med e-post) sagt upp detsamma.
4. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Kunden samtycker till att Svensk Galopp i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar Kundens
personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter och övriga uppgifter som Kunden lämnat
till Svensk Galopp. Kunden samtycker även till att Svensk Galopp utifrån lämnade kontaktuppgifter,
skickar kundanpassad information om Svensk Galopps produkter och tjänster. De uppgifter som
registrerats i Svensk Galopps system kommer även att användas till statistisk bearbetning hos Svensk
Galopp och ATG. Statistik tas endast fram avseende olika kundkategorier och inte på individnivå. Kunden
har rätt att kostnadsfritt en gång om året från Svensk Galopp få information om behandlingen av de
personuppgifter som berör honom/henne. Kunden kan, efter inloggning på webbplatsen, själv ange vilken
typ av kontakt kunden önskar med Svensk Galopp.
4.1 TVISTER
Tvist med anledning av detta avtal, dess tillkomst eller tillämpning får icke hänskjutas till domstol utan
skall avgöras av en skiljeman jämlikt med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts
regler för förenklat skiljeförfarande.

Undertecknad godkänner härmed ovanstående användarvillkor.
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Namnunderskrift

