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Gældende: juni 01, 2019

Vores Betingelser for Brug indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder.
JOINto gør det muligt for dig og andre brugere at arrangere offline møder i den virkelige verden.
Ordene "JOINto", "vi", "os" og "vores" omfatter JOINto AG og alle datterselskaber og vores associerede
selskaber. Vi bruger udtrykkene "du" og "din" bruger "" medlem " som betydning for enhver person, der
bruger vores platform eller bruger platformen på vegne af en organisation. Vi bruger ordet "platform" til at
betyde enhver hjemmeside, applikation eller tjeneste, der tilbydes af JOINto, herunder funktioner, indhold
vi tilbyder, og elektronisk kommunikation vi sender.
Vi leverer vores platform til dig, og du er underlagt disse vilkår for brug, hvis du bruger platformen. Din brug
af platformen betyder, at du accepterer denne aftale. Hvis du bruger platformen til en organisation,
accepterer du denne aftale på vegne af denne organisation og skal have bemyndigelse til at forpligte denne
organisation til vilkårene i denne aftale. Hvis du ikke har bemyndigelse eller ikke kan acceptere denne
aftale, skal du ikke bruge vores platform.

1. 1 denne aftale
Dette vedrører selve aftalen, revisioner af denne aftale, din konto og dit medlemskab, alders
berettigelse, møde andre brugere, suspendering og sletning af din konto, kontooplysninger og
sikkerhed, gebyrer, betalinger og tilbud, gebyrer opkrævet af brugere, betalinger til JOINto,
automatiske abonnementsfornyelser, gratis prøveversioner og tredjepartstransaktioner.
a) Vi kan altid ændre denne aftale og nogle gange gør vi det, vi giver dig besked ved at udgive den seneste
version og gennemse datoen øverst på denne side. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne
aftale, vil vi give dig besked ved at sende dig en e-mail eller vise en fremtrædende meddelelse på vores
platform. Ved at fortsætte med at bruge platformen efter eventuelle ændringer træder i kraft,
accepterer du den reviderede aftale.
b) Du skal være mindst 18 år gammel for at kunne bruge vores platform. Vi kan fjerne alt indhold, du
sender og opsige din konto til enhver tid, hvis du er under 18 år.
c) Platformen tilbyder dig kontakt med andre brugere og brugere kan acceptere at mødes offline og
online. JOINto kan ikke holdes ansvarlig i nogen form, for nogen bruger adfærd, herunder direkte eller
indirekte konsekvenser. Vi opfordrer dig til at være betænksom, samt ikke lade dig overtale til at gøre
noget du ikke ønsker!
d) Vi kan ændre, suspendere eller opsige din konto eller adgang til platformen, hvis vi efter vores eget
skøn afgør, at du har overtrådt denne aftale, herunder eventuelle JOINto politikker eller retningslinjer
eller for at beskytte vores brand eller platform. Vi kan også fjerne indhold og slette konti for brugere,
der har været inaktive i en længere periode.
e) Når du opretter din konto, giver du os nogle grundlæggende oplysninger, herunder en e-mail-adresse
og en adgangskode. Sørg for, at din e-mailadresse og andre kontooplysninger er aktuelle og nøjagtige.

Du accepterer at opretholde sikkerheden og fortroligheden af din adgangskode og er eneansvarlig for
alt, hvad der sker på grund af din manglende opretholdelse af sikkerhed og fortrolighed, såsom ved at
dele dine kontooplysninger med andre. Hvis nogen bruger din adgangskode, skal du straks give os
besked.
f) Vi opkræver betaling for visse funktioner på vores platform. Regelmæssige og tilbagevendende
betalinger foretages, medmindre du deaktiverer automatisk fornyelse og annullerer dit abonnement. Vi
henviser til vores betalingsbetingelser, som vil kunne læses ved køb af tjenester på platformen.
g) Brug af nogle af funktionerne på vores platform er gratis, og vi opkræver betaling for andre funktioner i
henhold til vores betalingsbetingelser. I fremtiden kan vi implementere et nyt gebyr eller ændre et
eksisterende gebyr for visse funktioner eller fremtidige funktioner på vores platform. Hvis vi
implementerer et nyt eller ændret gebyr, vil vi give dig en meddelelse, såsom en fremtrædende
meddelelse på platformen eller sende en e-mail. Du accepterer at betale disse gebyrer og eventuelle
relaterede skatter for din fortsatte brug af de gældende funktioner, der kræver betaling.
h) Brugere kan pålægge betalinger, gebyrer og afgifter, for eksempel i forbindelse med Events & Sales,
aktiviteter, uddannelsesaktiviteter eller transporter osv. Beslutningen om at opkræve og størrelsen af
disse betalinger er efter disse brugeres skøn. Brugerne kan have deres egne refusionspolitikker. Hvis et
medlem betaler et gebyr til en bruger af platformen, skal medlemmet give brugeren og den relevante
betalingstjenesteudbyder af brugeren tilladelse til at opkræve det samlede beløb, herunder eventuelle
gældende skatter og andre afgifter. Visse typer gebyrer, som arrangørerne opkræver, kan faktureres på
et tilbagevendende grundlag. Vi kan ikke garantere, at arrangøren/brugeren vil bruge din betaling som
tilsigtet, og vi er ikke ansvarlige for aftaler, garantier eller betalinger mellem platformens brugere.
i) Medlemmerne er ansvarlige for at betale abonnementet og alle andre gældende gebyrer til JOINto til
tiden og gennem vores godkendte betalingsmetoder. Medlemmer, der tillader at deres køb eller
abonnement udløber, kan blive fjernet sammen med alle de oplysninger og det indhold, der er
tilknyttet eller indsendt til den pågældende brugerkonto. Hvis vi suspenderer eller sletter din konto, er
vi ikke forpligtet til at refundere eventuelle gebyrer og betalinger der er betalt til JOINto, tredjeparter
eller andre brugere. Du erklærer og garanterer, at du har tilladelse til at bruge den betalingsmetode, du
benytter via platformen. Du giver os og vores tredjepartsbetalingsbehandlere tilladelse til at debitere
det samlede beløb, du skylder til JOINto, herunder eventuelle gældende skatter og andre afgifter. Hvis
betalingsmetoden ikke kan verificeres, er ugyldig eller på anden måde ikke er acceptabel for os, kan din
betaling blive suspenderet eller annulleret. Vi forbeholder os ret til at rette, eller at instruere vores
betalingsbehandlere til at korrigere, eventuelle fejl, selv om betalingen allerede er blevet anmodet om
eller modtaget.
j) Vi kan tilbyde gratis prøveabonnementer og andre produkter på vores platform. Vi vil informere dig om
varigheden af den gratis prøveperiode, Fornyelsesperioden og datoen og beløbet for din første
betaling. Når din gratis prøveperiode udløber, vil dit betalte abonnement begynde, og vi fakturerer dig
automatisk for hver fornyelsesperiode indtil annullering. Du kan til enhver tid annullere automatiske
abonnementsfornyelser i overensstemmelse med vores betalingsbetingelser.
k) Du kan modtage tilbud fra tredjeparter, såsom begivenheder, rabatter, sponsorater eller andre fordele,
osv. JOINto er ikke involveret i nogen kontakter eller betalinger mellem dig, nogen bruger på
platformen og tredjepart.

2. Dit indhold
Dette vedrører indholdslicensen fra dig, din brug af vores platform, indhold fra andre, interaktioner
med andre, teknisk interferens med platformen, ændringer af platformen, tredjepartswebsteder ogtjenester og skadesløsholdelse
a) Du er eneansvarlig for dit indhold på platformen. Vi bruger ordet "indhold" til at betyde alle
oplysninger, materiale eller andet indhold, der er lagt ud på platformen, eller som du ellers giver os. Du
accepterer, at du og dit indhold ikke må krænke JOINto eller nogen tredjeparts rettigheder, såsom
ophavsret, varemærker, kontrakt rettigheder, privatlivsrettigheder, annoncerings rettigheder og denne
aftale
b) Når du bruger vores platform, kræver vi, at du følger vores politikker, vilkår for anvendelse og
betalingsbetingelser. Du accepterer også at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser og
ikke at krænke JOINto eller nogen tredjeparts rettigheder. Hvis du ikke overholder reglerne, kan vi efter
eget skøn ændre, suspendere eller opsige og slette din konto eller adgang til platformen.
c) Du giver os mulighed for at operere, forbedre og beskytte JOINto og vores platform, og for at sikre, at vi
ikke krænker nogen rettigheder, du måtte have i dit indhold, du hermed give JOINto en ikke-eksklusiv,
verdensomspændende, evig, uigenkaldelig, royalty-fri, ret og licensat bruge, hoste, opbevare,
reproducere, ændre, udgive, offentligt vise, offentligt udføre, og distribuere dit indhold offentligt på
platformen.
d) JOINto kontrollerer ikke indholdet af medlemmer. Når vi bliver opmærksomme på upassende indhold
på vores platform, forbeholder vi os retten til at undersøge og træffe passende foranstaltninger, men vi
har ikke nogen forpligtelse til at overvåge, og vi påtager os heller ikke ansvar for indholdet af andre
brugere.
e) JOINto er ikke part i nogen online eller offline begivenheder foretaget via vores platform. JOINto
kræver ikke baggrundstjek af medlemmer og forsøger ikke at verificere sandfærdighed eller korrekthed
af medlemmernes erklæringer. JOINto fremsætter ingen erklæringer eller garantier vedrørende adfærd
eller indhold af et medlem eller deres interaktion med dig.
f) Der kan være nogle funktioner på platformen, som ikke kan gøres tilgængelige, før der udføres
baggrundstjek (KYC)
g) Du accepterer, at du ikke vil deltage i nogen aktiviteter eller sende oplysninger eller materiale, der
forstyrrer eller er designet til at forstyrre hverken brugerne eller platformen.
h) Vi arbejder hårdt på løbende at forbedre vores platform. Det betyder, at vi kan ændre eller afbryde
enhver del eller hele vores platform, med eller uden varsel og uden ansvar for dig eller nogen
tredjepart.
i) Platformen indeholder links til tredjepartswebsteder, og er integreret med forskellige
tredjepartstjenester, applikationer og websites, der kan gøre deres indhold og produkter tilgængelige
på platformen. Vi kontrollerer ikke disse tredjeparter og er ikke ansvarlige for disse websteder eller
tjenester eller deres indhold eller produkter. Disse tredjeparter kan have deres egne vilkår og politikker,
og din brug af dem er underlagt deres vilkår og politikker.
j) Du indvilliger i at frigive JOINto bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer, agenter, medarbejdere,
konsulenter, associerede virksomheder, datterselskaber, sponsorer og andre tredjepartspartnere fra
ethvert krav eller enhver skade, der er direkte eller indirekte forbundet med en transaktion med
JOINto, brugere eller en tredjepart, dine interaktioner med andre medlemmer og i forbindelse med en
JOINto gruppe eller aktivitet.

k) Du indvilliger i at skadesløsholde, forsvare og afholde alle andre parter fra ethvert krav fremsat af en
tredjepart på grund af, eller som følge af dine overtrædelser af denne aftale, din brug, misbrug eller
misbrug af platformen, dit indhold, din overtrædelse af love, vedtægter eller tredjeparts rettigheder
eller din deltagelse eller adfærd i en JOINto aktivitet og begivenhed, der overtræder denne aftale.

3. Fraskrivelse af garanti
Dette vedrører GARANTIFRASKRIVELSE og begrænsning af ansvar.
a) Vores platform leveres til dig, som det er og på det grundlag som det er tilgængeligt. Vi fraskriver os
alle garantier og betingelser af enhver art, såsom følgende: garantier og underforståede garantier. Vi
fraskriver os også alle garantier vedrørende pålidelighed, aktualitet, nøjagtighed og ydeevne på vores
platform samt alle oplysninger, råd, tjenester eller varer, der er opnået gennem eller annonceret på
vores platform eller af os.
b) Vi fralægger os ethvert ansvar med hensyn til oplysninger eller rådgivning modtaget via links til og fra
andre websites eller ressourcer, der leveres via platformen, herunder de resultater, der kan opnås via
platformen, og rettelse af eventuelle fejl i platformen, materiale eller data, der er indhentet ved brug af
vores platform, og i forbindelse med eller som følge af tilstedeværelsen af marketingpartnere, eller
andre tredjeparter på eller fundet via vores platform.
c) Du accepterer, at JOINto, dets datterselskaber og associerede selskaber under ingen omstændigheder
er ansvarlige for nogen direkte, indirekte, hændelige, særlige eller følgeskader. JOINto er ikke ansvarlig
for tab af fortjeneste, udgifter, goodwill, brug, data eller andet immaterielle tab, der opstår som følge
af eller i forbindelse med brug af vores platform eller denne aftale. Dette gælder også for manglende
evne til at bruge vores platform, udsagn eller transaktioner med et medlem eller tredjepart på
platformen, din brug af vores platform eller transport til eller fra JOINto begivenheder, deltagelse i
JOINto begivenheder, deltagelse i eller udelukkelse fra JOINto grupper eller JOINto begivenheder og
aktiviteter og handlinger af dig

4. Intellektuelle ejendoms rettigheder
Dette vedrører den intellektuelle ejendomsret ret of JOINto og for andre.
a) JOINto varemærker, logoer, servicemærker og service navne er den intellektuelle ejendom af JOINto.
Vores platform, herunder vores materiale på platformen, er også vores licensgivers immaterielle
ejendom. Medmindre loven tillader det, accepterer du ikke at bruge vores immaterielle rettigheder
uden vores forudgående skriftlige samtykke.
b) Vi kan under passende omstændigheder og efter eget skøn fjerne eller deaktivere adgang til materiale,
der krænker andres immaterielle rettigheder. Vi kan også begrænse eller opsige adgangen til vores
platform til enhver bruger, som vi mener krænker. Hvis du mener, at dine immaterielle rettigheder er
blevet krænket, bedes du kontakte os på Contact@jointo.com

5. Andre ting
Dette vedrører oversættelse af oversættelser, intet agentur, opgavefordeling, fratræden og
overtrædelser.
a) Denne aftale er skrevet på engelsk og er derefter blevet oversat til andre sprog. Hvis der er
uoverensstemmelse mellem den engelske version og en oversat version, finder den engelske version
anvendelse.
b) Intet agentur, partnerskab, joint venture, medarbejder-arbejdsgiver eller franchise-franchise-forhold
mellem dig og JOINto er tilsigtet eller skabt af denne aftale. Et medlem eller en bruger af platformen er
ikke JOINto 's repræsentant eller agent og kan ikke indgå en aftale på vegne af JOINto.
c) Denne aftale må ikke overdrages eller underlicenseres af dig. Vi har ret til at videregive denne aftale til
associeret selskab eller datterselskab, eller i forbindelse med en fusion, erhvervelse,
virksomhedssanering, salg af alle eller, i det væsentlige, alle JOINto aktiver, eller lignende transaktion.
d) Hvis en bestemmelse i denne aftale viser sig at være ugyldig af en kompetent domstol, er du og JOINto
dog enige om, at Domstolen skal bestræbe sig på at gennemføre parternes hensigter, som afspejlet i
bestemmelsen, og at alle andre bestemmelser i denne aftale vil forblive fuldt gyldige.
e) Du bedes rapportere eventuelle overtrædelser af denne aftale af et medlem eller en tredjepart ved at
sende en e-mail til Contact@jointo.com.

6. Kontakt JOINto
Hvis du har spørgsmål til denne aftale, bedes du kontakte os på Contact@jointo.com.

