Anslutningsavtal för MKB Net
Villkor för nyttjande av tjänsten

Ansvarsbegränsning

Abonnenten ansvarar för användningen av sitt login och
lösen. Dessa får endast användas av abonnenten och ska
förvaras på sådant sätt att obehörig person inte kan ta del av
dessa. Abonnenten ska snarast meddela MKB Net om
lösenordet är förlorat eller röjt eller om misstanke finns att
någon obehörig person fått reda på detta. Abonnenten kan
också bli skadeståndsskyldig och ställd till ansvar vid felaktig
hantering.
Om abonnenten vid onormal användning, exempelvis
överdriven nedladdning etcetera, orsakar olägenhet för
tjänsteleverantören eller andra, förbehåller sig MKB Net
rätten att begränsa överföringsvolymen alternativt säga upp
avtalet med omedelbar verkan efter det abonnenten varnats.
MKB Net äger ensam rätten att avgöra vad som är onormal
användning.
MKB Net rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan
om abonnenten uppsåtligen, vid upprepade tillfällen eller på
annat sätt bryter mot svensk lag eller säkerhets- och
etikregler (se nedan).

MKB Net ansvarar inte för/eller ersätter skada som uppstår
på grund av driftstörning, försening, avbrott, annan teknisk
omständighet som omöjliggör eller försvårar abonnentens
utnyttjande av sina förmåner.
• Eller ersätter skada beroende på förlust av eller fel i
material som abonnenten lagrar i eller inför eller
förorsakad av att obehörig skaffat sig tillgång till,
förändrar eller förstör sådant material.
• Eller ersätter skada beroende på förlust eller fel i material som abonnenten lagrar i sin dator i samband med
installation av nätverkskort.
• Eller ersätter skada beroende på omständigheter
utanför kontroll av MKB Net eller som MKB Net inte
rimligen kunnat förväntas räkna med eller skäligen
kunnat undvika eller övervunnit.
• Eller skadeståndsskyldig om någon behörig eller
obehörig gör intrång i abonnentens eller annans dator
eller tillhörande komponenter eller skaffar tillgång till,
förstör eller förvanskar data eller information.
Abonnenten skall hålla MKB Net skadelös för krav riktade
från tredje man mot MKB Net på grund av användningen
av anslutningen.

Uppgifter och samtycke
MKB Net lagrar, med automatisk databehandling, uppgifter
om Abonnenten samt dennes användning av MKB Net.
Abonnenten ger sitt samtycke till sådan databehandling samt
att MKB Net får lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla
anslutning och/eller de erbjudanden abonnenten beställt eller
anmält sitt intresse för.
MKB Net får lämna ut abonnentens namn, adress, epostadress, eller annan uppgift, om abonnenten inte anmält
att dessa ska skyddas.

Ändringar av avtalsvillkor m.m.
MKB Net har rätt att ändra dessa villkor efter att
abonnenten underrättats därom.

Säkerhets- & etikregler för MKB Net
Dessa säkerhets- och etikregler gäller för abonnenter och
andra användare av MKB Net. Reglerna gäller oavsett hur du
fått tillgång till MKB Net.
Om dessa regler bryts kan du, utan förvarning, bli avstängning från MKB Net. Du kan också bli
skadeståndsskyldig och ställd till ansvar.
Information som läggs upp på Webbsidor via MKB Net samt
meddelande eller inlägg i konferenser, chat, news och liknande, skall följa svensk lag, sedvanlig moral samt den allmänna etik som råder på Internet.
Du får därför:
Inte uppmana till brott, inte heller sprida någon annans
uppmaning till brott.
Inte göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller
utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till

etnisk grupp eller sexuell läggning.
Inte göra eller sprida uttalanden som kan anses stötande
eller ärekränkande.
Inte sprida pornografiska bilder på barn eller grovt
pornografiska bilder. Ej heller bilder som skildrar grovt våld,
tvång eller råhet.
Inte göra eller sprida marknadsföring för egna eller andras
kommersiella verksamhet.
Andras upphovsrätt skall respekteras. Du skall därför alltid
be om tillstånd om du vill kopiera eller använda dataprogram, text, bild, video, eller ljud som någon annan skapat
eller innehar rättigheterna till om det inte klart framgår att
de är fria att använda.
Använd ej någon annans namn, fotografi eller bild utan
tillstånd från denne.

