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Bruger-, salgs- og leveringsbetingelser for sicon.dk

Anvendelse og gyldighed
Ved brug af sicon.dk anses aftaler for indgået direkte mellem den enkelte bruger og
Sicon.dk, CVR nr.: 17276034. Brugen af siden sicon.dk sker på eget ansvar og sicon.dk
kan ikke holdes til ansvar for oplysninger og informationer der er lagt ud på siden. Vi tager
forbehold for urigtige oplysninger og forbeholder os ret til ændringer. Enhver leverance af
produkter, og ydelser, sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser,
medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Lovvalg og værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse
bruger-, salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Retten i Roskilde under anvendelse af
dansk ret.

Ordre
Enhver ordre er kun gældende når vores forretningsbetingelser er læst og accepteret

Betaling
Alle tilbud som er offentliggjort på Sicon.dk bliver afregnet kontant ved levering med
mindre andet er aftalt.
Fraviges øvrige betalingsbetingelser af køber opkræves renter iht. rentelovens
bestemmelser herfor.
Ved forsinket betaling er Sicon.dk berettiget til at beregne et rykker- og inkassogebyr mv. i
overensstemmelse med rente- og inkassolovens regler herfor.

Immaterielle rettigheder
Alle rettigheder til logo, brugermanual og enhver anden trykt dokumentation mv. der ikke
er linket videre til, tilhører sicon.dk
Brugeren må kun bruge dette indhold, disse data, informationer og denne viden i
forbindelse med og som en del af brugen af sicon.dk. Brug af dokumenterne til andet
formål er strengt forbudt og kan blive retsforfulgt.
Sicon.dk hjemmesider må ikke kopieres eller gengives uden udtrykkelig tilladelse fra
sicon.dk Alle øvrige rettigheder, som ikke er givet udtrykkeligt heri, er forbeholdt.
Sicon.dk forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter
og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
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Garantier og ansvar
Dansk rets almindelige regler finder anvendelse med de nedenfor anførte begrænsninger:
Sicon er udelukkende ansvarlig for, at beregninger opfylder lovkrav
Sicon.dk er således ikke ansvarlig for rigtigheden af Brugers indtastede data.
Sicon.dk er aldrig ansvarlig for nogen følgeskader, indirekte eller specielle skader, hvad
enten disse er baseret på tabt goodwill, tabt fortjeneste, tab af brug, tab af data, tab af
opsparing eller afbrydelse i brugen eller tilgængeligheden af sicon.dk, enhver anden
software eller andet udstyr, afbrydelsen af andet arbejde, forringelse af andre aktiver, eller
på anden måde, uanset om sådanne skader måtte opstå som følge af brud på nogen
garanti, grov eller simpel uagtsomhed, urigtige oplysninger eller nogen andre handlinger
eller udeladelser fra Sicon.dk side i henhold til eller uden for aftalen.
Sicon.dk er kun ansvarlig for skader forårsaget af Sicon.dk (produktansvar) i det omfang,
at et sådant ansvar er foreskrevet i bindende lovgivning.

Databeskyttelse
Enhver behandling af personlige oplysninger som genereres via denne hjemmeside vil
blive foretaget i fuld overensstemmelse med lovgivningen omkring behandling af
personlige data. Nævnte information opbevares strengt fortroligt og vil kun blive brugt til
internt brug i Sicon.dk og for at gøre din brug af vores hjemmeside og vore produkter
lettere.

Persondata- og fortrolighedspolitik
Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:
At Sicon er databehandler og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi
modtager fra dig.
At du er velkommen til at kontakte Thomas Simonsen – Telefon: +45 40150815 – Mail:
info@sicon.dk
At formålet med behandling af dine personoplysninger er at oprette et login og give dig og
din virksomheds brugere adgang til Sicon.dk samt holde dig orienteret om nyheder,
funktioner og produktmuligheder.
At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede
aftale.
At personkategorien af de oplysninger vi gemmer er almindelige personoplysninger som
f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv.
At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til underdatabehandlere, som vi
har indgået databehandleraftaler med.
At dine eventuelle tilknyttede rådgivere får adgang til dine indtastede data.
At nogle af vores underdatabehandlere er beliggende i USA, og alle med lovligt grundlag
for processering.
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Databeskyttelsesforordningen:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du
kontakte os.
Du har indsigts- og rettelsesret. Dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data
på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
Du har ret til sletning. Dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle
oplysninger senest 3 år efter aftalens, ophør jævnfør forældelsesloven, medmindre vi af
regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i
en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er
forældet.
Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning
af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.
Du har ret til indsigelse. Dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores
ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til
enhver tid kan downloade alle dine dokumenter til videre brug.

Datatilsynet:
Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive
orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage
direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail
dt@datatilsynet.dk. Se evt. mere på www.datatilsynet.dk
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