
Bruk av nettstedet
Terms of Use of the Website

1. EMNET FOR BRUKSVILKÅRENE

Disse brukervilkårene (“Brukervilkårene”) regulerer bruken av (inkludert tilgangen til) nettsidene som består av alle

nettstedene som Salto Systems, S.L. (“Salto”) gjør tilgjengelig for internettbrukerne (individuelt “Nettside”).

Saltokonsernet består av ulike enheter og bransjer (“konsernets enheter” eller “Saltokonsernets enheter”) som ligger i ulike

land der Saltokonsernet er direkte tilstede. Konsernets tilstedeværelse kan sjekkes på

https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices/.

Bruken av nettstedet gir status som bruker av nettsteder (“Brukere”) og innebærer at brukeren fullstendig og uforbeholdent

samtykker i alle vilkårene og betingelsene i disse brukervilkårene. Hvis en bruker er uenige i bestemmelsene i disse

brukervilkårene, skal han/hun avstå fra å besøke eller bruke nettstedet.

Alle brukere som får tilgang til nettstedet samtykker i å rette seg etter innholdet i disse brukervilkårene som gjelder til enhver

tid de får tilgang til nettstedet. Brukerne må derfor lese disse brukervilkårene nøye hver gang brukeren har til hensikt å bruke

nettstedet, siden både nettstedet og bruksbetingelsene som er beskrevet i disse brukervilkårene kan bli endret. 

Enkelte tjenester eller funksjoner ved nettstedet, tilgjengelig for internettbrukerne eller som bare gjelder for Saltos kunder eller

kundene i konsernets enheter, kan være underlagt spesielle betingelser (“spesielle betingelser”) som i sitt tilfelle kan erstatte,

supplere og/eller endre disse brukervilkårene og som må godtas av brukeren før leveringen av de aktuelle tjenestene kan

begynne (i henhold til vilkårene der).

2. BRUK OG ANSVAR

Tilgangen til og bruken av nettstedet skal være gratis, med mindre annet er uttrykt i de spesielle vilkårene, med forbehold om

tilkoblingsgebyret som brukerne betaler for å få tilgang til det korresponderende telekommunikasjonsnettverket.

Brukerne er klar over og godtar frivillig at de bruker nettstedet i alle tilfeller utelukkende på eget ansvar.

Brukerne godtar at de skal bruke nettstedet riktig i henhold til loven og med disse brukervilkårene. 

Brukerne forplikter seg til at de – når de bruker nettstedet – ikke skal handle på en måte som kan skade Saltos, konsernets

enheter eller tredjeparters image, interesser eller rettigheter, eller som på noen andre måter kan hindre normal bruk av

nettstedet. Brukeren forplikter seg blant annet til å:

Oppgi riktig informasjon i dataene som samles inn i skjemaene fra Salto for å få tilgang til bestemt innhold eller tjenester

som tilbys av nettstedet og å holde dem oppdatert. Med forbehold om andre rettigheter Salto kan ha, hvis brukeren oppgir

uriktig, unøyaktig eller misvisende informasjon, har Salto rett til å nekte eller oppheve tilgangen til nettstedet. 

Avstå fra å oppgi, lagre eller spre eventuelle programmer, data, virus, koder eller andre elektroniske eller fysiske enheter som

kan forårsake skade på nettstedet, tjenestene, utstyret, systemene eller nettverkene til Salto eller konsernenhetene, andre

brukere eller tredjeparter. 

Avstå fra å endre, kopiere, laste ned, dekompilere, drive omvendt utvikling, gi lisens, leie ut, selge eller imitere nettstedet,
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dets innhold eller hovedprogramvare.

Avstå fra å oppgi, lagre eller spre eventuelt innhold på nettstedet som kan krenke tredjeparters rettigheter og eventuelt

innhold som brukeren ikke er berettiget til å gjøre tilgjengelig for tredjeparter (underlagt gjeldende lovgivning).

Avstå fra ikke-autorisert tilgang til noen deler av nettstedet, til andre systemer eller nettverk som er koblet til nettstedet, til

en av Saltos eller konsernets servere, eller til tjenestene som tilbys via nettstedet via hacking eller forfalskning,

passordutvinning eller alle andre ulovlige midler.

Avstå fra å bryte eller forsøke å bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltakene på nettstedet eller andre nettverk som er

koblet til det, eller sikkerhets- eller beskyttelsestiltak som finnes i innholdet som tilbys av nettstedet.

Avstå fra å utføre handlinger som forårsaker en uforholdsmessig eller unødvendig metning i infrastrukturen til nettstedet

eller i systemene eller nettverkene til Salto eller konsernets enheter, samt i systemene og nettverkene som er koblet til

nettstedet.

Uansett skal ikke Salto eller noen av konsernets enheter være ansvarlig for bruken som brukeren kan gjøre av nettstedet eller

dets innhold. Brukeren skal være ansvarlig overfor Salto og konsernets enheter, eller overfor tredjeparter, for tap eller skade

som kan være forårsaket som et resultat av brudd på disse brukspliktene (inkludert, men ikke begrenset til, bruk som krenker

tredjeparters intellektuelle og industrielle eiendomsrett).

Salto implementerer egnede sikkerhetstiltak for å identifisere eksistensen av virus, dataormer eller andre skadelig

programvare. Til tross for dette må brukeren være oppmerksom på at sikkerhetstiltakene for datasystemer på internett ikke er

helt pålitelige, og at Salto og konsernets enheter derfor ikke kan garantere at det ikke eksisterer virus eller andre elementer

som kan forårsake endringer på brukerens datamaskin (programvare og maskinvare) eller elektroniske dokumenter og filene i

den. Brukeren er ansvarlig i alle tilfeller for å ha det egnede verktøyet for å identifisere og fjerne skadelig programvare. Salto

og konsernets enheter er ikke ansvarlig for eventuell skader på systemene, maskinvaren eller programvaren til brukerne eller

tredjeparter under leveringen av tilgangen til eller bruken av tjenestene på nettstedet.

Tilgang til nettstedet krever tjenester og leveranser fra tredjeparter, inkludert overføring via telekommunikasjonsnettverk.

Påliteligheten, kvaliteten, kontinuiteten og funksjonsevnene til disse er ikke Saltos eller konsernets ansvar. Følgelig kan

tjenestene som leveres via nettstedet bli suspendert, kansellert eller blokkert. Hverken Salto eller konsernets enheter er

ansvarlig for tap eller skade som brukeren kan lide som følge av feil i telekommunikasjonsnettverket eller frakobling som fører

til suspensjon, kansellering eller avbrudd i tjenestene på nettstedet.

Salto erklærer likevel at det har tatt alle nødvendige forholdsregler, i henhold til egne evner og de siste oppdateringene, for å å

sikre driften av nettstedet.

Salto forbeholder seg retten til å avbryte tilgangen til nettstedet når som helst og uten forvarsel, på grunn av tekniske,

sikkerhetsmessige, kontroll- eller vedlikeholdsformål, ved svikt i den elektriske forsyningen eller andre grunner.

 

3. INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOM

Alt innholdet på nettstedet, som skal inkludere, men ikke være begrenset til, tekst, foto, grafikk, bilder, ikoner, teknologi,

programvare, lenker og annet audiovisuelt- eller lydinnhold, samt deres grafiske design og kildekoder (“Innhold”), er

intellektuell eller industriell eiendom som tilhører Salto, konsernets enheter eller tredjeparter.
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Brukeren er utelukkende autorisert til å se innholdet på nettstedet. De industrielle eller intellektuelle rettighetene (inkludert

utnyttelsesrettigheter anerkjent av gjeldende immaterialrett) kan ikke i noe tilfelle anses for å være gitt eller lisensiert til

brukeren, bortsett fra innhold som er strengt nødvendig for bruken av nettstedet som er underlagt bestemmelsene i disse

brukervilkårene.

Det er strengt forbudt for brukerne å drive med reproduksjon, transformasjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon,

publisering, utvinning, gjenbruk, videresending eller bruk av noe slag, på noen måte eller prosedyre, av innhold eller element på

nettstedet, unntatt på den måten som er uttrykkelig autorisert av Salto i skriftlig form.

Brukerne må avstå fra å skaffe eller prøve å skaffe seg innholdet på andre måter eller prosedyrer enn de som har blitt gjort

tilgjengelige for dem eller angitt for slikt formål, eller som ofte brukes på internett (forutsatt at sistnevnte ikke medfører en

risiko for å skade eller deaktivere nettstedet). Brukerne må til enhver tid respektere alle de intellektuelle og industrielle

eiendomsrettighetene som finnes på nettstedet, enten er Salto, konsernets enheter eller tredjeparter som har disse

rettighetene.

Varemerker, merkenavn eller særegne tegn tilhører Salto, konsernets enheter eller tredjeparter, og tilgang til nettstedet kan

ikke anses å gi noen rett til slike varemerker, handelsnavn og/eller særegne tegn. Følgelig er det forbudt å bruke referanser til

varemerker, handelsnavn eller særegne tegn, enten de tilhører Salto, konsernets enheter eller tredjeparter, uten samtykke fra

Salto eller dets legitime eiere.

Det er også forbudt å fjerne eller manipulere indikasjonene på copyright eller annen kreditering som identifiserer hvem som

har rettighetene til innholdet som brukeren finner på nettstedet, samt enhver beskyttelsesmekanisme eller informasjon som er

innlemmet i innholdet som tilbys på nettstedet.

4. INNHOLD

Salto ønsker å sørge for at innholdet på nettstedet holder høyest mulig kvalitet og at det er rimelig oppdatert, men det

garanterer ikke at det er nyttig, nøyaktig, fullstendig, relevant eller at det er oppdatert. Innholdet som vises på og/eller lastes

ned på nettstedene, er for illustrasjonsformål og skal bare betraktes som uforpliktende omtrentlige indikasjoner. Følgelig

påtar Salto seg intet ansvar overhodet som følge av ufullstendig eller feilinformasjon som vises for eller innhentes av brukeren

via nettstedet.

Brukeren forplikter seg til å bruke innholdet på dette nettstedet i samsvar med loven og med disse brukervilkårene, samt med

de spesielle vilkårene som eventuelt kan gjelde i henhold til bestemmelsene i avsnitt 1. 

Salto er ikke ansvarlig for skade som kan oppstå ved bruk av innholdet fra brukernes side eller fra brukernes brudd på

gjeldende lovbestemmelser.

Hvis brukeren blir oppmerksom på eksistensen av ulovlig eller lovstridig innhold, i strid med loven eller som kan innebære et

brudd på intellektuelle og/eller industrielle eiendomsrettigheter, må han/hun umiddelbart varsle Salto via e-postadressen som

er angitt i begynnelsen av disse brukervilkårene slik at Salto kan iverksette egnede tiltak.

Hvis en bruker eller tredjepart mener at noe av innholdet på nettstedet som eies av Salto, bryter deres immaterielle rettigheter

og/eller industrielle og andre rettigheter, må de sende en melding til e-postadressen som er angitt i begynnelsen av disse

brukervilkårene der de oppgir følgende informasjon:

Identitets- og kontaktdetaljer for personen som fremmer klagen eller dens juridiske representant.
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Dokument eller dokumenter som viser din status som eier av rettighetene som angivelig er krenket.

Detaljert beskrivelse av rettighetene som Salto angivelig har krenket, samt deres nøyaktige plassering på nettstedet.

Uttrykkelig erklæring fra personen som fremmer kravet om at bruken av innholdet er gjort uten samtykke fra innehaveren av

rettighetene som angivelig er krenket.

Det presiseres at informasjonen på nettstedet eller dokumentene som er lastet ned fra noen av dem, ikke utgjør et tilbud fra

Salto til brukeren, og den skal heller ikke tolkes som at Salto mener det finnes noen form for kontraktsforpliktelse. 

For å få fullstendig informasjon om Saltos produkter og tjenester og/eller et kommersielt tilbud, kan du ta kontakt med den

lokale autoriserte forhandleren eller SALTO-kontoret.

5. LENKER

5.1 Lenker til nettstedet

Brukere og generelt enhver juridisk eller fysisk person som har tenkt å opprette en hyperkobling eller teknisk lenkeenhet (f.eks.

tekstlenker eller knapper) fra deres nettside til nettstedet ("hyperkoblingen") må innhente en forhåndsgodkjenning fra Salto..

Selv om Salto har gitt sin uttrykkelige skriftlige forhåndsgodkjenning til dette, skal opprettelsen av hyperkoblingen under ingen

omstendigheter innebære at det eksisterer noe forhold mellom Salto, eller konsernets enheter, og eieren av nettstedet eller

websiden der hyperkoblingen er opprettet, og heller ikke en aksept eller godkjenning av innholdet eller tjenestene fra Saltos

side. Under ingen omstendigheter vil det bli oppgitt på nettstedet der hyperkoblingen befinner seg at Salto har samtykket til

innsettingen av hyperkoblingen, eller på annen måte sponser, samarbeider med, verifiserer eller fører tilsyn med tjenestene på

nettstedet der hyperkoblingen vises. 

Under alle omstendigheter forbeholder Salto seg retten til å forby eller deaktivere hyperkoblinger til nettstedet når som helst,

spesielt i omstendigheter som involverer ulovlig aktivitet eller innhold på nettstedet der hyperkoblingene er satt inn. I denne

forstand har Salto hverken kapasitet, menneskelige eller tekniske midler til å kontrollere all informasjon, innhold, produkter

eller tjenester som tilbys av andre nettsteder som har etablert en hyperkobling til nettstedet. Salto påtar seg ikke noe ansvar

for noe aspekt relatert til nettsiden som oppretter denne hyperkoblingen, spesielt, men ikke begrenset til, dens drift, tilgang,

data, informasjon, egne lenker og/eller noe av innholdet generelt.

5.2 Tilkoblede nettsteder fra nettstedet

Dette nettstedet gjør tilgjengelig for brukerne – kun for søk og tilgang til informasjon – innhold og tjenester som er

tilgjengelige på internett, hyperkoblinger eller tekniske lenkeenheter (f.eks. tekstlenker eller knapper) som gjør det mulig for

brukerne å få tilgang til nettsteder eller portaler som tilhører eller administreres av tredjeparter (de "tilkoblede nettstedene”).

Salto tilbyr lenken til de tilkoblede nettstedene for brukerens komfort. Salto tilbyr eller markedsfører ikke informasjonen,

innholdet og tjenestene som er tilgjengelige på de tilkoblede nettstedene hverken på vegne av seg selv eller tredjeparter, og

selskapet godkjenner, overvåker eller kontrollerer heller ikke på noen måte innholdet og tjenestene eller noe materiale av noe

art som finnes på de tilkoblede nettstedene. Brukerne påtar seg det hele og fulle ansvaret for å surfe på slike nettsteder. Det er

brukerens ansvar å lese og godta brukervilkårene og personvernreglene som er publisert på slike tilkoblede nettsteder.

Salto skal trekke tilbake enhver lenke til tilkoblede nettsteder når selskapet blir oppmerksom på at de tilkoblede nettstedene

viser til nettsider med innhold eller tjenester som er ulovlige, krenker tredjeparters varer eller rettigheter, er skadelige, i strid
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med moral eller god oppførsel (nedverdigende, voldelige, rasistiske, pornografiske, etc.).

På samme måte, i tilfelle brukeren blir klar over at de tilkoblede nettstedene viser til nettsider med innhold eller tjenester som

er ulovlige, krenker tredjeparters varer eller rettigheter, er skadelige, i strid med moral eller god oppførsel (nedsettende,

voldelige, rasistiske, pornografiske osv.), kan brukeren kontakte Salto for å angi minst (i) hans/hennes identifikasjonsdata

(navn, adresse, telefon og e-post), (ii) beskrivelsen av fakta som viser lovbrudd eller mangler ved det tilkoblede nettstedet, og

(iii) ved krenking av tredjeparters varer eller rettigheter, identifikasjon av innehaveren av slike krenkede varer eller rettigheter,

hvis denne er forskjellig fra avsenderen. 

Selv om Salto mottar slike meldinger, skal dette under ingen omstendigheter innebære faktisk kunnskap om aktivitetene eller

innholdet som senderen har henvist til i sin melding for de formål som er angitt i lov 34/2002 av 11. juli om

informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, så vel som i enhver annen tilsvarende jurisdiksjon som kan gjelde.

 

6. PERSONVERN

Brukeren kan sjekke informasjon om behandlingen av personopplysninger som Salto kan utføre i personvernreglene

https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/.

7. GENERELL INFORMASJON

Overskriftene til de forskjellige avsnittene er kun informative og vil ikke påvirke, kvalifisere eller utvide tolkningen av disse

brukervilkårene. Salto kan endre vilkårene og betingelsene som er angitt her, ved å publisere enhver endring i den samme

formen som disse brukervilkårene vises eller gjennom hvilken som helst form for kommunikasjon rettet til brukerne.

Tidsrommet som disse brukervilkårene er gyldige tilsvarer derfor tiden de vises på nettstedet, til de blir endret helt eller delvis.

Fra det øyeblikket vil de endrede brukervilkårene tre i kraft.

Med forbehold om bestemmelsene i de spesielle vilkårene som kan opprettes, kan Salto når som helst og uten forvarsel

avslutte, suspendere eller avbryte tilgangen til innholdet på nettstedet, uten at brukeren har muligheter til å kreve erstatning.

Etter omtalte avbrudd, vil forbudet mot bruk av innholdet som tidligere er eksponert i de nåværende brukervilkårene fortsette å

være gyldig.

Hvis det er avvik mellom bestemmelsene i disse brukervilkårene og de spesielle forholdene som kan være etablert på

nettstedet, vil bestemmelsene i sistnevnte ha forrang.

Skulle noen av bestemmelsene i disse brukervilkårene erklæres helt eller delvis ugyldige eller ikke håndhevbare av en domstol,

rett eller kompetent administrativt organ, skal ikke slik ugyldighet eller håndhevelse påvirke de gjenværende bestemmelsene i

disse bruksvilkårene.

Saltos unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse brukervilkårene, skal ikke innebære en

fraskrivelse, med mindre Salto anerkjenner og skriftlig godtar det.

8. LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Disse brukervilkårene er fullt underlagt spansk lovgivning.

Bruk av
nettstedet

saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/
https://saltosystems.com/


Ansvarsfraskrivelse:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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