Allmänna villkor avseende deltagande i projektet Halkvarnaren

1.

trafiksäkerhet och få tillgång till information om
Bilens elektroniska system.

Tillämplighet och tillämpningsområde
Dessa Allmänna villkor avseende deltagande i
projektet Halkvarnaren reglerar Deltagarens
medverkan i Bilprovningens projekt Halkvarnaren.
Dessa Villkor gäller så länge som Deltagaren
deltar i Projektet. Deltagare som inte godkänner
Villkoren får inte delta i Projektet.

Villkoren syftar till att reglera vilka rättigheter och
skyldigheter som respektive Part har under
Projektet.
4. Bilprovningens åtagande
Bilprovningen ska tillhandahålla Produkten till
Deltagaren.

Projektet har en löptid på sexton (16) månader
med start den 1 februari 2018. Bilprovningen har
emellertid rätt att under Projektets löptid ändra
Projektets slutdag. Deltagaren har i sådana fall rätt
att säga upp Villkoren på det sätt och till den
tidpunkt som anges i punkt 15.
2.

Bilprovningen ska vara Deltagaren behjälplig med
att koppla in och ur Produkten i Bilen.
Bilprovningen tar hand om och lämnar in
Produkten för återvinning efter Projektet har
avslutats.

Definitioner
Med ”Behandling” avses varje åtgärd eller serie av
åtgärder som vidtas i fråga om Personuppgifter,
vare sig det sker på automatisk väg eller inte,
Med ”Bil” eller ”Bilen” avses det fordon som
Deltagaren äger och som denne har anmält till
Projektet,

Bilprovningen ska anonymisera Personuppgifter
som Bilprovningen får från Produkten och
Deltagarens deltagande i Projektet. Den
anonymiserade
informationen
ska
sedan
behandlas och publiceras i Tjänsten.

Svensk

Deltagarens åtagande
För att kunna delta i Projektet måste Produkten
installeras i Bilen samt Tjänsten installeras i en
smart telefon.

Med ”Deltagare” avses den fysiska person som
har anmält sig till Projektet,

Deltagaren är skyldig att använda Produkten och i
enlighet med den av Bilprovningen vid var tid
tillgängliggjorda användardokumentationen.

Med
”Bilprovningen”
avses
Bilprovning, 556089–5814,

AB

Med ”Infocar” avses Infocar Training AB, 556699–
7283,
Med ”Part”, ”Parter” och ”Parterna” avses antingen
en av parterna i Villkoren eller båda parterna
gemensamt,
Med ”Personuppgifter” avses all slags information
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet,
Med ”Produkt” avses det OBD-interface som
Bilprovningen tillhandahåller Deltagaren,
Med ”Projektet” avses Bilprovningens projekt
Halkvarnaren,
Med ”Tjänsten” avses den applikation till smarta
telefoner som Bilprovningen tillhandahåller
Deltagaren och andra användare, och
Med ”Villkor” avses dessa allmänna villkor för
deltagande i Projektet.
3. Omfattning och ändamål
Bilprovningen
är
en
ledande
aktör
i
besiktningsbranschen med över 50 års erfarenhet
av alla typer av fordonsbesiktningar. Bilprovningen
har ett rikstäckande stationsnät med stationer från
Karesuando i norr till Skurup i söder. Bilprovningen
ska genomföra Projektet för att bidra till en ökad
trafiksäkerhet i Sverige.
Deltagaren är en fysisk person som har anmält sig
till projektet Halkvarnaren för att bidra till ökad

5.

Deltagaren ansvarar för att denne har rätt att
installera Produkten i Bilen samt att installationen
av Produkten inte strider mot Bilens tillverkares
föreskrifter. Deltagaren ansvarar för att tillse att
Bilens förare alltid, innan färd, kontrollerar att
Produkten är korrekt installerad och inte har
hamnat ur läge exempelvis på grund av Bilens
vibrationer under färd eller liknande.
Deltagaren har skyldighet att reklamera eventuella
fel inom skälig tid till Bilprovningen.
Deltagaren ansvarar
trafiksäkerhet.

för

Bilens

miljö-

och

Deltagaren är införstådd med att användande av
Produkten möjliggör åtkomst till uppgifter om
Bilen, information om Bilens funktionalitet samt
rörelsemönster och andra liknande uppgifter.
Deltagaren ansvarar själv för hur Deltagaren
använder informationen. Deltagaren ansvarar för
att informera förare av Bilen om att Produkten är
inkopplad i Bilen och innebörden av detta.
Deltagaren är införstådd med att Produkten
kommer att generera information om Bilens
funktionalitet och att denna information kommer att
skickas till Bilprovningens molnbaserade server
och att Bilprovningen kommer att Behandla
informationen som inkluderar Personuppgifter.
Deltagaren åtar sig att ladda ner Tjänsten till sin
smarta telefon och i samband med det godkänna
användarvillkoren för Tjänsten.
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Deltagaren ska, på egen bekostnad, tillse att Bilen
finns på den av Bilprovningen anvisade stationen
vid angivet tillfälle, för att Bilprovningen ska kunna
koppla in och ut Produkten.

8.

Deltagaren ska återlämna Produkten till
Bilprovningen när Projektet avslutas eller om
Deltagaren av något skäl avbryter sitt deltagande
i Projektet i förtid.
6.

För det fall fel föreligger är Bilprovningen skyldigt
att med den skyndsamhet som förhållandena
kräver, på egen bekostnad, avhjälpa felet på det
sätt som Bilprovningen anser är lämpligast i det
aktuella fallet.

Ersättning
Ingen ersättning utgår enligt Villkoren. Vardera
Part står för sina kostnader.

Bilprovningen ansvarar inte för fel som är mindre
betydelse för Produkten och dess tänkta
användningsområde eller som på annat sätt är av
mindre betydelse antingen för Deltagaren eller för
Bilprovningen.

För det fall Deltagaren inte återlämnar Produkten
till Bilprovningen i enlighet med punkt 5 ovan eller
för det fall Deltagaren, inte endast tillfälligt, kopplar
bort Produkten ur Bilen eller på annat sätt slutar
använda Produkten, har Bilprovningen emellertid
rätt till en engångsersättning uppgående till 500
kronor. Bilprovningen har i sådana fall rätt att
fakturera Deltagaren och betalning ska ske senast
30 dagar efter mottagen faktura.
7.

Deltagaren har inte några rättigheter t.ex.
avseende upphovsrätt till produktutformning,
Produkter, dokumentation, data och dylikt som
tillhandahålls Deltagaren under Projektet.
Äganderätten
och
upphovsrätten
till
dokumentation, data och dylikt, som tillkommit i
anledning av användandet av Produkten eller
Projektet tillfaller Bilprovningen, inklusive rätten att
ändra och vidareöverlåta dessa, alldeles oavsett
om resultatet har tillkommit på grund av
Bilprovningens eller Deltagarens agerande.

a)
b)
c)

d)

e)

Bilprovningen ansvarar inte för fel som orsakats:
a) av att Deltagaren inte har hanterat Produkten
i enlighet med Bilprovningens instruktioner,
b) genom försummelse, vårdslöshet eller
uppsåtligt handlande från Deltagaren eller
tredje man,
c) av annan omständighet som Deltagaren
ansvarar för enligt Villkoren,
d) av normal förslitning, eller
e) av andra orsaker som ligger utanför
Bilprovningens kontroll.

Rättigheter
Bilprovningen äger Produkten före, under och efter
Projektet. Deltagaren lånar Produkten under
Projektets löptid och har ingen rätt till Produkten
efter Projektet.
Infocar äger alla immateriella rättigheter till
Produkterna.
Produktens
struktur
och
sammansättning
är
Infocars
värdefulla
affärshemligheter och konfidentiella information.

Deltagaren får inte om ej annat framgår av
Villkoren:
Skapa alster härledda ur Produkten eller någon
del av eller komponent,
helt eller delvis återskapa Produkten eller del
därav,
sälja, överlåta, licensiera, avslöja eller på annat vis
helt eller delvis låta Produkten övergå till eller göra
tillgänglig för tredje part.
ändra, översätta, dekompilera eller på annat vis
backkompilera Produkten eller någon del eller
komponent i denna om inte tillämplig lag tillåter
sådana aktiviteter utan hinder av detta
avtalsförbud, eller
avlägsna
eller
ändra
immaterialrättsliga
anmärkningar eller märken på Produkten.

Fel och garanti
Under förutsättning att inget annat anges i
Villkoren ansvarar Bilprovningen för fel i Produkten
endast gentemot Deltagaren och är begränsat till
sådana fel i Produkt som framträder under
Projektets löptid.

9.

Ansvar
Bilprovningen går fri från ansvar om det kan
påvisas att en skada inte beror på försummelse
från Bilprovningens sida.

Bilprovningen ansvarar inte, så långt som det är
möjligt enligt dispositiv lagstiftning, för direkt
och/eller indirekt skada, inklusive men inte
uteslutande skada på Bilen, utebliven vinst, förlust
av konfidentiell eller annan information,
driftsavbrott, personskada, intrång i personlig
integritet eller förhinder att uppfylla förpliktelse
gentemot tredje man, som Deltagaren lider och
som på något sätt har samband med nyttjande av
Produkten, oförmåga att använda hela eller delar
av Produkten eller i övrigt i samband med
Projektet.
10. Personuppgifter
Personuppgifter som Bilprovningen erhåller från
Deltagaren,
bestående
av
namnoch
adressuppgifter, uppgifter om Bilen, information
om Bilens funktionalitet samt rörelsemönster och
andra liknande uppgifter, Behandlas i enlighet
med vid var tid gällande lagstiftning och
Bilprovningens interna riktlinjer för Behandling av
Personuppgifter.
Bilprovningen
Behandlar
Personuppgifter för att kunna leverera information
och i förekommande fall uppdateringar eller
uppgraderingar till Deltagaren samt för att
administrera Projektet. Bilprovningen kan överföra
personuppgifter till sina avtalsparter i EU-länder
eller i länder utanför EU-området. Sådana
överföringar
påverkar
inte
kraven
på
Bilprovningens datasäkerhet eller sekretess, utan
dessa är oförändrade.
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Bilprovningen lämnar inte ut eller säljer inte
Personuppgifter vidare till tredje part med
undantag av om tredje part utför tjänster för
Bilprovningen som t.ex. tryckerier och ITleverantörer. Dessa samarbetspartners får dock
aldrig sprida eller föra Personuppgifterna vidare till
annan part.
Bilprovningen har rätt att lämna ut Personuppgifter
till myndighet eller tredje part om Deltagaren har
brutit mot Villkoren eller om myndighet begär detta
med stöd i lag eller myndighetsbeslut.
Bilprovningen
värnar
om
Deltagarens
integritetsskydd
och
har
infört
lämpliga
skyddsåtgärder för att skydda Personuppgifter.
Bilprovningen har mot denna bakgrund därför
vidtagit
de
nödvändiga
tekniska
och
organisatoriska åtgärder som överenskommits
och som krävs för att skydda de Personuppgifter
som Behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse
och ändring.
Personuppgifter sparas under den tid som
Deltagaren deltar i Projektet och en skälig tid
därefter.
Den registrerade har rätt att få information om vilka
Personuppgifter
om
Deltagaren
som
Bilprovningen Behandlar samt rätt att begära att
felaktiga Personuppgifter rättas, blockeras eller
raderas. Efter den 25 maj 2018 har Deltagaren
dessutom rätt att begära att Behandlingen ska
begränsas samt att Personuppgifterna ska
överföras till en annan personuppgiftsansvarig.
11. Ändringar i Villkoren
Bilprovningen har rätt att ändra eller göra tillägg till
Villkoren under förutsättning att ändringarna inte
är av väsentlig betydelse för Deltagaren.
Ändringar och tillägg ska utan dröjsmål
kommuniceras till Deltagaren.
12. Fullständig reglering
Villkoren utgör Parternas fullständiga reglering av
alla frågor som Villkoren berör och ersätter alla
skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och
överenskommelser som föregått ingåendet av
Villkoren.
13. Passivitet
Bilprovningens underlåtenhet att utnyttja någon
rättighet under Villkoren eller underlåtenhet att
påtala visst förhållande hänförligt till Villkoren ska
inte innebära att Bilprovningen frånfallit sin rätt i
sådant avseende.
14. Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon eller del av bestämmelse i Villkoren
vara ogiltig, innebär detta inte att Villkoren är
ogiltiga i sin helhet. Istället ska, i den mån detta
väsentligen
påverkar
Bilprovningen
eller
Deltagarens utbyte av eller prestation enligt
Deltagaren, skälig jämkning ske.
15. Förtida upphörande
Bilprovningen har rätt att under Projektets löptid
ändra Projektets slutdag, för att både förkorta och

förlänga Projektet. För det fall Bilprovningen
förlänger Projektets löptid med mer än 30 dagar
har Deltagaren rätt att säga upp Villkoren till den
dag som, vid Villkorens ingående, är Projektets
slutdag.
Om Deltagaren bryter mot någon bestämmelse i
Villkoren eller på annat sätt missköter sitt
åtagande under Villkoren, skadar Produkten eller
skadar Projektets eller Bilprovningens anseende
har Bilprovningen rätt att säga upp Vilkoren till till
omedelbart upphörande och på så sätt avbryta
Deltagarens medverkan i Projektet.
16. Tvist och lagval
Tvist avseende Villkoren ska avgöras i enlighet
med svensk materiell rätt utan tillämpning av
lagvalsregler. Tvist rörande tillämpningen och
tolkningen av Villkoren ska avgöras av allmän
domstol och i första hand avgöras av Stockholms
tingsrätt.
17. Ikraftträdande
Villkoren gäller från och med den 15 januari 2018.
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