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SPORT COMPETENCE SWEDEN AB - ALLMÄNNA VILLKOR 
 

Bakgrund: 
Sport Competence Sweden AB erbjuder via sportcompetence.se (”Portalen”) 
förbund, föreningar, företag, skolor och privatpersoner en internetbaserad tjänst 
med expertföreläsningar, webbinarier, och annat intressant material för 
kompetensutveckling inom idrott, motion, friskvård och wellness (”Tjänsten”). 
 

Medlemskap 
Medlemskap i Sport Competence ger dig möjlighet att se expertföreläsningar, få nyhetsbrev 
och få ta del av erbjudanden. Medlemskapet är i första steget gratis men för att ta del av 
hela utbudet krävs att du köper en licens. 
 

Medlemskaps upphörande 
Medlemskaps giltighet upphör automatiskt då du inte har loggat in i portalen på två år. 
Medlemskapet kan när som helst sägas upp av dig. Sport Competence har rätt att med 
omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om missbruk. 
 

Användarvillkor 
Dessa allmänna villkor är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du 
måste läsa och godta dessa villkor innan du använder Tjänsten. 
Sport Competence förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till 
de allmänna villkoren. En sådan ändring annonseras i Portalen. 
 

Användning av Tjänsten 
Du kan få åtkomst till Tjänsten genom att; 

(i) att din organisation tecknar en licens med Sport Competence 
(ii) att din organisation har erhållit en underlicens från överordnad organisation 
(iii) att din organisation blivit sponsrad med en licens till Sport Competence 
(iv) att du som privatperson tecknar licens med Sport Competence. 

 

Privatkunders rättigheter 
För privatkunder gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och 
hemförsäljningslagen (2005:59). 
 

Nyhetsbrev och personliga erbjudanden 
Genom att bli medlem i Sport Competence kan vi utvärdera hur du använder tjänsten och i 
framtiden kontakta dig med relevanta erbjudanden när t.ex. ett kostnadsfritt webbinarie 
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med en av våra experter finns tillgängligt. Vi kan även kontakta dig med nyheter som vi tror 
att du är intresserad av baserat på ditt tidigare användande, till exempel en ny föreläsning 
inom ett ämnesområde som vi tror skulle passa dig. Vi kommer bara kontakta dig via de 
kontaktuppgifter du själv ger till oss och vi kommer inte sälja dina uppgifter vidare till andra 
bolag. Om du invänder mot att dina personuppgifter används för ovanstående syfte så 
kommer du inte i framtiden motta erbjudanden från oss. 
Genom att bli medlem i Sport Competence samtycker du till att ta emot vår marknadsföring i 
enlighet med marknadsföringslagen. 
 

Behandling av personuppgifter  
Dina personuppgifter används för att Sport Competence ska kunna fullgöra sina åtaganden i 
enlighet med avtal med förbund, föreningar, företag och skolor samt dessa allmänna villkor.  
Dina personuppgifter som du registrerar hos Sport Competence sparas och behandlas för att 
tillhandahålla tjänsten, administrera kundförhållandet, kommunicera med dig, marknadsföra 
våra tjänster och produkter och för att utveckla och förbättra vår verksamhet. 
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Sport Competence 
samarbetar med för nödvändig behandling för Sport Competence räkning, till exempel för 
att kontakta dig via epost vid förlorat lösenord eller liknande. Sport Competence säljer dock 
aldrig dina uppgifter vidare till andra företag för direktmarknadsföringsändamål. 
All behandling av personuppgifter sker enligt lag.  
För en fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter 
du har kan du se vår Integritetspolicy: www.sportcompetence.se/content/integritetspolicy 
 

Användning av cookies 
Cookies är små bitar av data som sänds till din webbläsare från en webbserver och 
sparas på din enhet så att Portalen kan känna igen din dator. Sport Competence 
använder information från cookies för att göra Portalen mer användarvänlig. 
Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker du till användande av 
cookies. 
 

Hantering av lösenord och användarnamn 
När du registrerar dig måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. Du måste 
hålla information om lösenord och användarnamn konfidentiellt och du får inte ge 
inloggningen till någon tredje part. Användarnamn och lösenord får endast 
användas av dig och endast på en enhet i taget. 
 

Immateriella rättigheter 
Material som du får tillgång till på Tjänsten och/ eller Portalen skyddas enligt lag 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Du får inte förfoga 
över materialet på Tjänsten och Portalen i strid med tillämplig lag. 
 
Sport Competence innehar samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten och 
Portalen. Du förbinder dig att inte kopiera, plagiera eller på annat sätt 
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tillgängliggöra Portalen och/eller Tjänsten för obehöriga användare. 
 
Ingen äganderätt eller annan rätt till Tjänsten och Portalen eller något av dess 
innehåll ges eller överförs på något sätt till dig. 
 

Sport Competence skadeståndsskyldighet 
Tjänsten och Portalen erbjuds i befintligt skick och i mån av tillgänglighet och 
Sport Competence ger inga utfästelser eller garantier avseende korrektheten eller 
fullständigheten i Tjänsten. 
 
Sport Competence tar inget ansvar för någon direkt eller indirekt skada som 
uppkommer på grund av användningen av Tjänsten. 
 

Ersättningsskyldighet 
Sport Competence har rätt till ersättning för all skada som Sport Competence åsamkas på 
grund av din överträdelse av dessa allmänna villkor. 
 
Brott mot dessa allmänna villkor anses vara ett väsentligt avtalsbrott vilket ger Sport 
Competence rätt att omedelbart stänga av dig från Tjänsten. 
 

Sekretess 
Sport Competence förstår att dina personuppgifter är viktiga för dig och förbinder 
sig att skydda och respektera dessa. 
 

Tvist, domstol och tillämplig lagstiftning 
Tvist i anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol. 
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