Allmänna villkor
Parter
SkoldataiFalköping HB med organisationsnummer
969763-1209, hädanefter under benämning
SkoldataiFalköping och din skolenhet hädanefter
under benämning Kund.
Tjänster
SkoldataiFalköpings tjänst provakt består av ett
klientprogram som övervakar en dator under t.ex.
en provsituation och ett uppspelarprogram, där man
i efterhand kan spela upp datoranvändningen under
provsituationen.
Åtagande
SkoldataiFalköping ansvarar att Tjänsten fungerar
om användaren har administratörsrättigheter i
följande operativsystem: Windows XP, Windows 7,
samt Windows 8. Tjänsten kan även fungera under
andra omständigheter, men det är ingenting som
SkoldataiFalköping ansvarar för.
Avtalet
Avtalet börjar löpa så fort Kunden beställer tjänsten.
Avtalet är en 12 månaders skollicens för
provgramvaran provvakt och får endast användas på
den skolenhet som beställt programvaran.
Betalningsvillkor
Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad samt avgifter enligt lag.
Användarens data
Kunden äger alla rättigheter till sina data och
SkoldataiFalköping erhåller inga rättigheter till
Kundens data, eller del av dessa data under
avtalstiden.
Ansvarsfrihet
SkoldataiFalköping har inget ansvar för skador som
kan uppkomma, exempelvis direkta eller indirekta
person- och sakskador eller rena förmögenhetsskador.

SkoldataiFalköping ansvarar inte för skada som
uppkommer på grund av innehåll i data eller annan
information som förmedlas vid användning av
Tjänsten, inte heller ansvarar SkoldataiFalköping för
skada orsakad av datavirus eller motsvarande,
försening, förvanskning eller förlust av data eller för
Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot
tredje man.
Licensvillkor
Detta Kundavtal medför ingen överlåtelse av eller
rätt för Kunden att använda SkoldataiFalköping
immateriella rättigheter på annat sätt än en rätt för
Kunden att använda de Tjänster som abonnerats på
för avsett sätt.
Tjänsterna innehåller mjukvara. Kunden erhåller en
icke-exklusiv nyttjanderätt till de programprodukter
som ingår i Kundavtalet med nyttjande endast för
avsedd användning. Kunden erhåller inte någon
annan rätt, såsom äganderätt eller upphovsrätt.
Kunden äger inte rätt att kopiera, förändra eller
dekompilera de ingående programprodukterna.
Kunden äger inte rätt att låta annan än Kunden
disponera eller förfoga över programprodukterna.
Tillämplig lag och tvister
Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska
avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.
Övrigt
SkoldataiFalköping har rätt att ändra eller göra
tillägg till dessa allmänna villkor.
Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet
om SkoldataiFalköping medger det.

