BRUGERVILKÅR

§1

Virksomheden

1.1

Log Secure App’en ejes og drives af
Log Secure ApS
Nordbirkvej 4
5240 Odense NØ
CVR nr. 37 84 35 12
E-mail: [ kundeservice@logsecure.dk ]
Tlf: (+45) 61 31 99 94

§2

Generelt

2.1

Ved at tage App’en i brug, accepterer Brugeren at være bundet af nærværende
brugervilkår.

2.2

App’en er i udgangspunktet gratis for Brugeren at bruge. Dele af App’ens funktioner er
dog alene tilgængelige mod betaling. Betalingsvilkår samt priser vil fremgå af App’en.

2.3

App’en er bl.a. reklamefinansieret. Brugeren accepterer, at der vises reklamer i App’en,
som er målrettet mod Brugeren på baggrund af de data, som indsamles om Brugeren, jf.
§ 5.

2.4

App’en giver Brugeren mulighed for at oprette en digital servicebog på Brugerens bil. Den
digitale servicebog kan tilgås af Brugerens værksted, hvis værkstedet har indgået
samarbejdsaftale med Log Secure.

2.5

App’en giver ligeledes Brugeren mulighed for at oprette en digital kørebog ”Track miles”funktionen.

2.6

Brugeren skal acceptere et værksteds anmodning om adgang til Brugerens digitale
servicebog, for at værkstedet kan få adgang til den digitale servicebog. Brugeren kan til
en hver tid tilbagekalde en accept af et værksteds adgang til Brugerens digitale servicebog.

2.7

Ved ejerskifte af bilen, skal både sælger og køber godkende ejerskiftet for, at køber kan
få adgang til den digitale servicebog fra sælger. Køber har pligt til at overholde frist for
omregistrering af bilen hos SKAT (pt. 3 uger), idet adgang til den digitale servicebog hos
Log Secure forudsætter, at de rette ejerforhold er registreret hos SKAT.

2.8

Log Secure bevarer Brugerens digitale servicebog, hvis Brugeren blot sletter App’en. Hvis
brugeren ønsker den digitale servicebog slettet, skal Brugeren fremsende anmodning
herom til admin@logsecure.net.

§3

Anvendelse af App’en

3.1

Brugeren får ret til at anvende App’en på enhver smartphone eller tablet, hvortil der er
udviklet en kompatibel udgave af App’en.

3.2

Det er muligt for Brugeren samt de tilsluttede værksteder at anvende App’en hele døgnet
og alle ugens dage. App’en vil dog periodisk være lukket på grund af opdateringer og
vedligeholdelse.

3.3

Brugeren må ikke distribuere App'en eller gøre den tilgængelig over et netværk. Brugeren
må ikke udleje, lease, udlåne, sub-licensere eller sælge denne App. Brugeren må ikke søge
at udlede sourcekoden, modificere, eller skabe afledte værker (derivater) af denne App.

3.4

Ved enhver overtrædelse af nærværende brugervilkår eller ophavsretsloven, ophører
Brugerens ret til at anvende App'en automatisk. Log Secure har herefter ret til at afskære
Brugerens adgang til App’en straks.

3.5

Enhver overtrædelse af brugervilkårene og/eller overtrædelse
ophavsretslovgivning kan medføre retlige skridt imod Brugeren.

3.6

Log Secure kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre Brugerens ret til at anvende App'en.

§4

Ansvar

4.1

App’en tilbydes af Log Secure som "den er og forefindes".

4.2

Log Secure påtager sig intet ansvar for manglende performance, manglende funktionalitet
eller forsinkelser i App'en.

4.3

Log Secure påtager sig intet erstatningsansvar for skader på Brugerens smartphone eller
tablet forårsaget af App'en, tab af data, tabt avance eller andre skader forårsaget af
App'en.

4.4

Brugeren har pligt til at kontrollere de oplysninger, der up-loades af værkstedet til den
digitale servicebog. Såfremt der up-loades forkerte oplysninger eller mangler oplysninger,
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danske
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har Brugeren pligt til at anmelde dette til Log Secure ved at sende e-mail til
admin@logsecure.net.
4.5

4.6

Ingen af parterne har noget ansvar overfor hinanden for tab, der skyldes force majeure.
Til force majeure henregnes bl.a. (men ikke udtømmende):
4.5.1

nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse
systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er Log
Secure eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne,

4.5.2

svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter,
naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk
(herunder computervirus og -hacking),

4.5.3

strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller
iværksat af leasinggiver selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens
årsag, eller

4.5.4

andre omstændigheder, som er uden for Formidlerens og butikkens kontrol.

Parternes ansvarsfrihed, jf. pkt. 4.5, gælder ikke, hvis:
4.6.1

En part burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da bestillingen af
bagageopbevaring blev gennemført, eller burde have undgået eller overvundet
årsagen til tabet, eller

4.6.2

lovgivningen under alle omstændigheder gør parten ansvarlig for det forhold, som
er årsag til tabet.

§5

Datasikkerhed og persondata

5.1

For at kunne anvende App’en skal Brugeren afgive oplysninger omfattet af
persondataloven. Brugeren accepterer ved at anvende App’en, at Log Secure indsamler
visse personlige oplysninger vedrørende brugen af App'en og tekniske oplysninger om
Brugerens smartphone eller tablet. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse
med persondatalovens regler.

5.2

De indsamlede oplysninger anvendes til at holde styr på kundens indstillinger, måle
trafikken på App’en og målrette oplysninger og reklamer til den enkelte Bruger, så kun
de mest relevante oplysninger og reklamer bliver vist.

5.3

For at sikre Brugerens personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller ændring, tab,
forvanskning og anden misbrug, anvender Log Secure en række tekniske og
organisatoriske foranstaltninger. Alle Log Secures medarbejdere og databehandlere er
underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der modtages via App’en.
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5.4

Brugeren kan ved at rette henvendelse til admin@logsecure.net få oplyst, hvilke data om
Brugeren, Log Secure har registreret. Brugeren kan gøre indsigelse mod en registrering
efter de gældende regler i persondataloven.

§6

Markedsføring

6.1

Brugerens personoplysninger sælges eller videregives aldrig med henblik på
markedsføring
fra
andre.
Oplysninger
om
Brugerens
e-mail-adresse
og
mobiltelefonnummer anvendes alene til at servicere Brugeren i forhold til anvendelse af
App’en.

§7

Rettigheder

7.1

Alt materiale i App’en - herunder navne, varemærker, logoer, grafik, tekster, ikoner og
billeder, tilhører Log Secure og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til
varemærkeloven, ophavsretsloven samt øvrig lovgivning.

§8

Lovvalg, klageadgang og værneting

8.1

Anvendelse af App’en er omfattet af dansk ret.

8.2

Klage over Log Secure og/eller de tilsluttede
Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk.

8.3

Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af de danske domstole.

§9

Ændring af brugervilkårene

9.1

Nærværende brugervilkår er 1. udgave af [1. Juni 2018].

9.2

Log Secure kan ændre brugervilkårene med 14 dages varsel.

9.3

Ændringer af vilkårene varsles overfor Brugeren i App’en ved pop-up besked. Såfremt
Brugeren ikke godkender ændringerne ophører Brugerens adgang til App’en samtidig
med varslets udløb.
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