BRUKERVILKÅR OG PERSONVERNVILKÅR

Velkommen som medlem i Citycon Abp:s ("Citycon") sine
Kundetjenester ( "Kundetjenestene") og som bruker av de
tjenester som er tilsluttet og som kommer til å tilsluttes dette
systemet ("Tjenester" eller ”Tjenestene”).
Med Tjenestene tilstreber Citycon å forbedre din
kundeopplevelse, samt å utvikle sin virksomhet. For å oppnå dette
behøver vi å ha mulighet til å kunne samle inn og behandle
informasjon om deg og øvrige konsumenter som handler i våre
kjøpesentre ("Kunder"), herunder Kundenes aktivitet, bevegelse
og interesse.
Ved å gi oss informasjon og samtykke til innsamlingen av dine
personopplysninger, gis du tilgang til våre Tjenester og forbedrer
egen kundeopplevelse.
 Jeg har lest Tjenestenes brukervilkår og godkjenner dem.
Særlig bekrefter jeg herved at:
 Jeg forstår at bruk av Tjenestene forutsetter at mine
personopplysninger og min geografiske plassering
behandles og deles med tredjepersoner i overenstemmelse
med disse Personvernvilkår og jeg gir mitt uttrykelig
samtykke dertil.
 Jeg godkjenner at direkte markedsføring sendes til meg
per e-post.
 Jeg godkjenner at direkte markedsføring sendes til meg
per tekstmelding (SMS).
 Jeg har fylt 15 år.
Disse Brukervilkårene skaper en bindende avtale mellom deg og
Citycon vedrørende Tjenestene. I Personvernvilkårene, som utgjør
en del av Brukervilkårene, beskrives hvordan dine
personopplysninger vil bli behandlet og hvordan vi vil sikre din
dine personopplysninger ved behandlingen av disse.

1
TJENESTENES MÅLGRUPPE OG VILKÅR

Tjenestene er kun tilgjengelig for de personer som er tilsluttet
Kundetjenestene. For å kunne tilsluttes Kundetjenestene bør du
være minst 15 år.

Ettersom bruk av Tjenestene forutsetter anvendelse av en
programvare som tilbys av Citycon på internett, en
mobilapplikasjon som tilbys av Citycons samarbeidspartnere eller
annen teknisk løsning som vil tilbys i fremtiden ("Applikasjoner")
og ettersom Tjenestene inneholder matriale, hvis immaterielle
rettigheter tilhører Citycon eller tredjepersoner som har gitt
Citycon retten til å bruke slikt materiell, innebærer bruken av
Tjenstene også din godkjennelse av vilkår om immaterialle
rettigheter og anvendelse av Applikasjonene.
Bruk av Tjenestene forutsetter også innsamling og behandling av
dine persondata samt informasjon om din mobilenhets
plasseringsinformasjon. I Personvernvilkårene, som er en del av
Brukervilkårene, beskrives hvorfor og hvordan vi behandler dine
persondata og din plasseringsinformasjon, og at du har gitt ditt
samtykke til behandlingen av denne informasjonen.
Du oppfordrers til å gjøre deg nøye kjent med disse
Brukervilkårene. Gjennom å installere Applikasjonen som tilbys
av Citycon og som gjelder Tjenestene, registrere deg som bruker
av Tjenestene eller noen enkelttjeneste eller gjennom å på annen
måte ta i bruk eller anvende Tjenestene, bekrefter du at du har
lest, forstått og godkjent Brukervilkårene og gitt din samtykke til
behandlingen av dine personopplysninger i overenstemmelse med
Personvernvilkårene.
2
PERSONVERNVILKÅR
2.1
Beskyttelse av personopplysninger
Beskyttelse av privatliv er en viktig del av Citycons
virskomhetsprinsipper, og bevaring og sikring av
personopplysninger for alle som blir medlem av Kundetjenestene
er viktig for oss.
Citycon forplikter seg til å beskytte dine personopplysninger som
medlem av Kundetjenestene og å følge lovgivningen som gjelder
behandlingen av dine personopplysninger. Citycon behandler dine
personopplysninger i samsvar med prinsippene beskrevet i punkt
2 i disse Brukervilkårene.
Punkt 2 i disse Brukervilkårene utgjør en registerbeskrivelse etter
Lov om behandling av personopplysninger
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(personopplysningsloven) § 2 nr.3, der de lovbestemte krav om
innsamling og behandling av persondata fremgår.
2.2
Allmen informasjon
Personregisteret heter "Kundeklubb" ("Kunderegisteret") og
registeransvarlig er Citycon Abp, Suomenlahdentie 1, 02230
Espoo, Finland.
2.3
Registerete opplysninger
De persondata som samles i Kunderegisteret er hovedsakelig data
som du enten har gitt oss direkte eller data som er innsamlet
gjennom din bruk av Tjenestene.
Dine data kan i overenstemmelse med loven forenes og suppleres
med data fra andre kilder eller som er avledet fra slike kilder.
Vi samler persondata direkte fra deg i følgende sammenheng:
-

når du bestiller vårt nyhetsbrev;

-

når du registrerer deg i systemet for Kundetjenestene.;

-

når du anvender våre Tjenester;

-

når du besvarer våre kundehenvendelser;

-

når du deltar i våre konkurranser eller lotterier;

-

når du gir oss feedback, for eksempel via feedback delen på
vår nettside; og

-

når du besøker kjøpesenteret eller forretningslokaler eller på
annen måte settes i kontakt med oss.

Data om deg fra andre kilder som vi kan sammenkoble med dine
øvrige data som vi behandler omfatter blant annet:
-

data fra Folkereisteret, Statens vegvesen, eller data fra andre
offentlige registere;

-

data fra andre kunder – eller kundesystemer, eksempelvis data
som omhandler deg og som kan anskaffes fra butikksystemene
i de kjøpesenterene Citycon-gruppen eier eller forvalter ; samt

-

data om deg fra sosiale medier, slik som Facebook, Twitter,
Google +, LinkedIn, Pinterest, Tumblr eller Instagram.
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Det er en forutsetning for at vi skal kunne få tilgang til de ulike
registrene som forvaltes av tredjepersoner, at vedkommende
tredjeperson har rett til å utlevere dataene til oss.
Kunderegisteret kan blant annet inneholde følgende persondata
("Kundedata"):
-

fullstendig navn;;

-

kontaktinformasjon (blant annet e-postsadresse, gateadresse,
postadresse, postnummer, telefonnummer);

-

Id-opplysninger (blant annet kjønn, fødselsår);

-

data om dine leveforhold og familieforhold (blant annet
sivilstand og antall barn);

-

opplysninger om din sosiale og økonomiske stilling (blant
annet yrke og informasjon om din inntektsklasse);

-

opplysninger om den mobil- eller dataenheten eller kontakten
du anvender (blant annet enhetsidentifikasjon, MAC-adresse,
enhetsmodell, operativsystem og IP-adresse);

-

opplysninger om ditt kundeforhold blant annet dine
interesseområder, de tjenester du anvender, og informasjon om
de tjenester du anvender og informasjon om de produkter og
tjenester du har kjøpt av oss eller tredjepersoner, slik som
butikker som finnes i kjøpesenterene som Citycon-gruppen
eier eller forvalter, (dvs. din kjøpshistorikk);

-

opplysninger om dine brukervaner i parkeringsanlegg og
parkeringsplasser i kjøpesenterene Citycon-gruppen eier eller
forvalter;

-

bilregistreringsnummer og øvrige opplysninger om det
kjøretøyet du benytter (blant annet opplysninger om
kjøretøyets forhandlere, merke og årsmodell);

-

markedsføringsinformasjon (inkludert din konsumentprofil,
som vi definerer);

-

nødvendig opplysninger for å håndtere kunderelasjonen (blant
annet informasjon om de kontaktkanaler du foretrekker); samt

-

opplysninger om hvordan du bruker og besøker Tjenestene
(medregnet eventuell lagret plasseringsinformasjon om dine
besøk i kjøpesentere eller andre liknende butikklokaler som
eies eller forvaltes av oss).

4 av 13

2.4
Beskyttelse og prinsippene for behandling
Citycon følger god informasjonshåndteringsskikk og
personopplysningslovens krav til aktsomhet og beskyttelse av
personopplysninger.Videre tilstreber Citycon innenfor det som
rimelig kan forventes å påse at din integritet ikke krenkes ved
behandlingen av dine personopplysninger. Ved behandlingen av
dine personopplysninger skal behandlingen være saklig motivert
og nødvendig ut i fra det uttalte bruksformålet, jf. punkt 1 ovenfor
og 2.6 nedenfor. Vi behandler ikke dine personopplysninger i
større utstrekning enn det som er nødvendig for de respektive
bruksformålene og vi etterstrever å anonymisere informasjonen i
de tilfeller vi ikke behøver å identifisere enkeltkunder for å oppnå
bruksformålet.
Citycon og Citycons potensielle samarbeidspartnere som deltar i
behandlingen av personopplysninger gjennomfører de nødvendige
tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte
personopplysninger mot uautorisert tilgang, utilsiktet eller ulovlig
ødeleggelse, endring, utlevering, oversendelse eller annen form
for ulovlig behandling.
Kun Citycons eller Citycons samarbeidspartneres arbeidstakere
som har behov for å behandle dine personopplysninger og som er
særskilt berettiget dertil har tilgang til de opplysninger du har gitt.
Videre sørger vi for en grundig administrering av tilgangen til din
brukeridentifikasjon for Citycon og Citycons samarbeidspartneres
arbeidstakere som enten har tilgang til databasene der
brukeropplysningene oppbevares, eller til de servere som
oppbevarer våre Tjenester. Kundetjenestene og informasjonen
som er lagret der er blant annet beskyttet gjennom begrensninger i
brukerrettighetene og passord, som kun de personer som er
autoriserte brukere av systemet har tilgang til.
2.5
Utlevering av opplysninger
Som utgangspunkt vil ikke Citycon overlevere dine
personopplysninger til tredjepersoner, så fremt annet ikke fremgår
av disse Brukervilkårene. Citycons konsernselskaper og
underleverandører som under oppdrag for de
registreringsansvarlige behandler personopplysninger eller tilbyr
tjenester anses ikke som en tredjeperson i denne sammenheng.
Citycon påser at mottakeren har lovlig grunn til å behandle
opplysningene og forplikter seg til å følge norsk lovgivning om
behandling av personopplysninger eller tilsvarende EUlovgivning, samt behandle dine personopplysninger i samsvar
med Citycons anvisninger og disse Brukervilkårene.
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Dine personopplysninger kan kun overleveres til tredjepersoner,
slik som Citycons samarbeidspartnere, med ditt særskilte
samtykke. Gjennom godkjennelsen av disse Brukervilkårende gir
du ditt uttrykkelige samtykke til at vi kan overlevere dine
personopplysninger i markedsføringshensikt eller for annen
kommersielt formål, for eksempel til følgende parter utvalgt av
oss:
-

butikker som befinner seg i kjøpesentre eller andre liknende
næringseiendommer som Citycon-gruppen eier eller forvalter
samt andre bakenforliggende foretak;

-

foretak som overveier å leie et butikklokale i et kjøpesenter
eller annen liknende næringseiendom som Citycon-gruppen
eier eller forvalter;

-

foretak som Citycon har inngått et markedsføringsamarbeid
med;

-

andre foretak som driver virksomhet eller tilbyr Tjenester i
kjøpesentre eller andre liknende næringseiendommer.

Citycon påser at slike tredjepersoner forplikter seg til å følge
Norsk lovgivning eller EU- lovgivning om behandling av
personopplysninger, samt forplikter seg til å behandle dine
personopplysninger i samsvar med god
informasjonshåndteringsskikk.
De foretak som vil behandle dine opplysninger som følge av en
overlevering kan forene de opplysninger de har mottatt fra oss
med øvrige opplysninger de har mottatt fra deg tidligere i annen
forbindelse.
Utover det som fremgår overfor kan dine personopplysninger ikke
gis til tredjepersoner uten ditt samtykke, med mindre loven eller
en myndighetsbestemmelse forplikter dertil, eller om Citycon på
grunnlag av nøye overveielser anser å ha en berettiget grunn til å
overføre dataene, for eksempel i tilfeller der vi anser en
overlevering av data nødvendig for å beskytte dine eller en annen
persons vitale interesser.
Dine opplysninger utleveres eller oversendes ikke utenfor EU
eller EØS- samarbeidsområde uten lovbestemt grunn. Citycon
eller Citycons samarbeidspartnere kan ved utføring av Tjenestene
eller ved behandling av persondata benytte foretak som ligger
utenfor den Eurpoeiske unionen eller EØS-samarbeidsområde
eller benytte arbeidskraft eller øvrige ressurser utenfor EU eller
EØS-samarbeidsområdet for å produsere Tjenester eller behandle
persondata. Det er videre mulig at enkelte av Citycons
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samarbeidspartnere på overnevnte grunnlag utleverer data til
befinner seg utenfor den EU eller EØS-samarbeidsområdet.
Overføring av persondata gjennomføres alltid på en måte som
oppfyller de krav som stilles etter lovgivningen vedrørende
overføring av data.
Før Citcon overleverer data vurderer Citycon alltid om dataene
kan overleveres i anonymisert form. Om anonymisering teknisk
lar seg gjennomføre og er forenelig med Citycons uttalte
bruksformål, tilstreber Citycon i første omgang å overlevere data
på en måte som sikrer at enkeltkunder ikke kan identifiseres. I
stedet for å overlever data kan Citycon forplikte seg til å utføre
markedsaktiviteter på vegne av sine leietakere eller
samarbeidspartnere. Kundens persondata vil da hele tiden og
utelukkende være i Citycons besittelse, men Citycon vil sende
markedsføringsmeldinger og tilbud til sine Kunder på vegne av
sine leietakere eller samarbeidspartnere og/eller i deres navn.
2.6
Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er:
-

å administrere kundeforholdet mellom deg og Citycon eller
lignende forhold, og å administrere kunderegisteret; og

-

aktivere og tilby tjenestene og øvrige eksisterende og
fremtidige tjenester fra Citycon, og / eller realisering,
vedlikehold og videreutvikling av produkter, samt å skape en
merverdi for Citycons virksomhet.

I den grad vårt bruksformål ikke forutsetter identifisering av
enkeltpersoner anonymiserer vi de dataene vi har i vår besittelse.
Dette innebærer at enkeltmedlemmer av Kundetjenestene ikke kan
identifiseres på bakgrunn av den informasjonen vi behandler eller
utleverer. Når vi for eksempel produserer ulike rapporter til
foretak som er leietakere i kjøpesentrene som Citycon-gruppen
eier eller forvalter, gjøres det på denne måten.
2.7
Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i hvordan dine personligeopplysninger som
er lagret i Kundetjenesten brukes og rett til å be om at uriktig data
korrigeres. Som følge av Tjenestenes karakter kan du normalt
endre og undersøke mange av de data som gjelder deg, slik som
din adresse og kontaktinformasjon, via Tjenestenes
brukergrensesnitt.
Videre har du rett til å gi og ta tilbake ditt kanalspesifike
samtykke (e-post / SMS) til direkte elektronisk markedsføring
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eller forby direkte elektronisk markedsføring rettet mot deg. Hvis
du har gitt ditt samtykke til direkte elektronisk markedsføring kan
Citycon og dets aktuelle samarbeidspartnere, for eksempel foretak
som opererer i kjøpesentrene som eies eller forvaltes av Citycon
og Citycons øvrige nøye utvalgte partnere, rette direkte
elektronisk markedsføring til den kontaktinformasjonen du har
oppgitt. I enkelte tilfeller kan muligheten til å drive rettet
markedsføring være en forutsetning for ferdigstilling eller bruk av
Tjenestene. I slike tilfeller forbeholder Citycon seg retten til å
stanse eller hindre tilgang til Tjenestene dersom brukeren ikke
samtykker til eller trekker tilbake sitt samtykke til direkte
elektronisk markedsføring.
Bruk av Tjenestene betyr at dataene brukes til profilering. Med
profilering menes at det på grunnlag av dine data basert på
individuell atferd og egenskaper skapes en beskrivende profil av
deg som forbruker og kunde, som deretter kan brukes i
markedsføring samt støtte ved tjeneste- og produktutvikling.
Profilene brukes i markedsføring og allokering av Tjenestenes
innhold ved å rette personlig reklame og markedsføring i
forbindelse med Tjenestene og gjennom å benytte andre kanaler.
Annonsering og markedsføring gjennom våre tjenester er
kundespesifikk. Profilering er en vesentlig del av medlemsskapet i
Kundetjenestene. Du har rett til å motsette deg profilering , men
har i så tilfelle ikke mulighet til å ble medlem i Kundetjenestene
eller ta Tjenestene i bruk.
Om du vil avslutte ditt medlemskap i Kundetjenestenehar du rett
til å anmode oss om å slette dine opplysninger. Citycon har ikke
rett til å oppbevare opplysninger lengre enn formålet tilsier og vil
når Kunden krever det slette opplysningene om Kunden, når dette
er krevet,, med mindre vi av lovmessige årsaker er nødt til å
oppbevare dine opplysninger.
2.8
Bruk av cookies
Bruken av Tjenestene kan forutsette bruk av Citycons websider.
På samme måte som andre foretak anvender også Citycon cookies
eller tilsvarende teknologi for å lagre informasjon om Tjenestenes
bruk for å forbedre våre Tjenesters brukervennlighet og
besøkendes brukeropplevelse, samt å muliggjøre profilering av
besøkende og en effektiv og rettet markedsføring. Disse vilkårene
om bruk av cookies beskriver hva cookies er og hvordan vi bruker
dem eller annen teknologi til lagring av opplysninger ved bruk av
Tjenester på Citycons hjemmeside og i Applikasjoner.
Teknisk sett er en cookie en kort tekstfil som nettserveren lagrer
på brukerens enhet. På denne måten kan man samle informasjon
om når og hvordan Tjenestene anvendes og om hvilke andre
nettsider brukeren er interessert i.
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Foruten cookies kan den teknologi som Citycon benytter og som
muliggjør lagring av informasjon om tjenestenes bruk også
inneholde andre websporingsteknologier slik som bla. pixeltagger,
Flash-cookies (lokalt delt objekt), HTML5 lokallagring,
maskinvare-basert identifikasjon, operativsystem-basert
identifikasjon, transparent GIF-bilder eller lignende.
Om du ikke ønsker å motta cookies når du besøker Citycons
webside kan du endre dine innstillinger i din webleser slik at du
mottar varsel når informasjonskapsler blir sendt til din enhet. Du
kan i tillegg begrense bruken av cookies eller forhindre dem helt
gjennom å endre innstillingene i din webleser. Om du velger å
forhindre at cookies lagres på din enhet vil det kunne medføre at
du ikke kan bruke Citycons Tjenester eller enkelte av deres
egenskaper.
2.9
Behandling av informasjon om plassering
I de kjøpesenterene vi opererer benytter vi teknologi som
muliggjør oppfølging av kundestrømmen og lokalisering av en
enkel mobilenhets plasseringsinformasjon. Teknologien baserer
seg på automatisk lagring av signaler som sendes fra mobilenheter
som brukes eller er åpne i kjøpesenteret (for eksempel lokalnettets
WLAN-signaler eller Bluetooth- standard radiobølger beregnet på
trådløs kommunikasjon).
Vi kan også lagre informasjon om plassering som vi har fått
tilgang til på annet vis, for eksempel informasjon om de
kjøpesenterene der du benytter våre Tjenester.
Formålet med behandlingen av plasseringsinformasjonen er å
hjelpe oss å bedre forstå våre kunders behov og atferd for å legge
til rette for en så enkel og givende kundeopplevelse som mulig,
samt å gi faktabasert informasjon for å kunne utvikle vår
virksomhet og for å tilfredstille behovene til de virksomheter som
er leietakere i våre kjøpesentere.
En del av teknologien vi benytter kan medføre at den lagrede
plasseringsinformasjonen forenes med en enkel og identifiserbar
mobilenhet eller person (som for eksempel løsninger som
muliggjør såkalt næridentifisering som er basert på i Beaconteknologi eller NFC-teknologi). I slike tilfeller er formålet med
behandlingen av plasseringsinformasjon i første omgang å
nøyaktig lokalisere en bestemt bruker, som for eksempel gjør det
mulig å rette tilleggstjenester, ekstra funksjoner eller tilbud til
brukeren. Vi kan lagre den informasjon som oppstår på grunnlag
av identifikasjon av bruk av supplerende tjenester, funksjoner eller
tilbud som en del av de allerede lagrede data til brukeren. I slike
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tilfeller er formålet med behandlingen av plasseringsinformasjon i
første rekke å nøyaktig lokalisere en bestemt bruker, som for
eksempel gjør det mulig å rette tilleggstjenester, ekstra funksjoner
eller tilbud mot brukeren. Vi kan lagre den informasjon som
oppstår på grunnlag av identifikasjon av bruk av supplerende
tjenester, funksjoner eller tilbud som en del av de eksisterende
lagrede data til brukeren.
Plasseringsinformasjon er lagret så lenge som nødvendig når det
gjelder det overnevnte bruksformålet.
Citycon kan utlevere lagret plasseringsinformasjon til utvalgte
samarbeidspartnere, samt andre tredjepersoner i samsvar med det
som beskrives i Personvernvilkårene om utlevering av persondata.
Dersom du ikke ønsker at vi lagrer informasjon om din plassering
når du besøker de kjøpesentrene vi opererer i kan du endre
mobilapplikasjonens innstillinger eller slå av funksjonenene på
din enhet. Om du velger å tillate automatisk lagring av din
plasseringsinformasjon gir du ved å akseptere disse
Brukervilkårene samtidig ditt samtykke til behandlingen av din
plasseringsinformasjon i overenstemmelse med disse
Brukervilkårene.
3
TJENESTENES BRUKERVILKÅR
Tjenestene utgjøres av elektroniske tjenester i den form de er i til
enhver tid, som er produsert eller distribuert av Citycon eller
Citycons samarbeidspartnere gjennom Applikasjoner, altså i
hovedsak tjenester distribuert gjennom en mobilapplikasjon som
Kunden lastet ned.
Tjenestene er ment å forbedre kundeopplevelsen ved å gi tilgang
til slike elektroniske tjenester som vi anser for å være meningsfylt
og hensiktsmessig for dette formålet, samt å utvikle vår
virksomhet.
Du får tilgang til Tjenestene i den form de er i til enhver tid.
Du har ikke rett til å:
-

-

kopiere eller bruke Tjenestene eller deres materiale til annet
enn det overnenvnte begrensede formålet;
selge, distribuere eller på annen måte overføre Tjenesteter eller
deres materiale til tredjepersoner;

-

skape avledede verk av Tjenestene eller deres materiale;
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-

bruke Tjenestene eller deres materiale for andre kommersielle
formål, slik som å selge materiale som lages ved bruk av
Tjenestene eller for annet kommersielt formål; eller

-

tillate at tredjepersoner gjør noe av det overnevnte.

Du er videre kjent med at;
-

Citycon ikke garanterer at Tjenestene er tilgjengelig uavbrutt
og at den informasjonen du lagrer i Tjenestene for eksempel
som følge av serverens driftsstopp kan medføre at Tjenestene
er utilgjengelig og informasjon og annet materiale uforutsett
kan bli ødelagt eller forsvinne permanent,

-

Citycon når som helst og uten krav om kompensasjon har rett
til å endre Tjenestene og tilknyttede Applikasjoners
brukergrensesnitt, funksjoner, egenskaper, innhold eller andre
forhold uten forhåndsvarsel eller helt eller delvis slutte å tilby
Tjenester;

-

Tjenestene inklusivt de materialene de inneholder, leveres
"som de er". Citycon frasier seg ansvaret for
rettighetshaverenes, for slike tredjepersoners del som eventuelt
distribuerer Tjenester, og for egen del, for noen direkte eller
indirekte forsikringer og garantier om Tjenestene, materialene
de inneholder eller resultatene av deres bruk, inkludert data
lagt inn i tjenester (av deg eller Citycon) og deres riktighet,
funksjonalitet, feilfrihet, egnethet for et bestemt formål ,
egnethet for formålet som Tjenester av samme art generelt
brukes eller kan brukes til, samt for ansvar brudd på
tredjepersoners immaterielle rettigheter, og besvarelse av krav
eller innsigelser knyttet til dette.

-

Citycon frasier seg alt ansvar for egen del, for
rettighetshaverenes del, og for slike tredjepersoners del som
eventuelt distribuerer Tjenester for alle skader, kostnader,
avgifter eller andre følger på grunnlag av lov eller avtale, som
er forårsaket av bruk av Tjenestene, herunder skader på
mobilenheten eller datamaskinen, tap av informasjon,
problemer med bruken av Tjenestene og andre særlige, direkte
eller indirekte skader.

Som bruker av Tjenester plikter du å holde ditt personlige passord
hemmelig og sørge for at passordet ikke overlates til
utenforstående. Hvis en utenforstående får tilgang til ditt passord
eller om du mistenker dette, plikter du å varsle Citycon.
Tjenestene kan inneholde ekstern lagrede materiale. Tjenestene og
materialene de inneholder er beskyttet av norske og internasjonale
regler om opphavsrett, varemerker og patenter, og andre
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immaterielle rettigheter. Uautorisert kopiering eller deling av
Tjenestene kan føre til sivile eller strafferettslige sanksjoner
Enkelte hyperkoblinger i Tjenestene kan lede brukeren til
nettsteder som ikke drives av Citycon. Ved å aktivere hvilken som
helst av hypertekstkoblingene, foralter du kretsen av Tjenester
som tilbys av Citycon. Citycon er ikke ansvarlig for noen del av
innholdet på tredjepersoners nettsider som det er en hyperkobling
til og gir ingen garantier om innholdet på slike nettsteder. Citycon
kan ikke overvåke slike nettsiderr karakter eller innhold, og
anbefaler ikke slike nettsteder, informasjonen som der finnes, eller
tredjepersoners produkter eller tjenester. Sørg for at du leser den
delen av tredjepartsnettsteder som gjelder juridiske forhold og
databeskyttelse når du besøker slike nettsteder.
4
ØVRIGE VILKÅR
Disse vilkårene og betingelsene er underlagt norsk lov.

Citycon har rett til å endre eller supplere disse vilkårene ved å gi
varsel om slike endringer i Tjenestene på deres hjemmeside eller
kontakte deg på annen måte. Vi etterstreber å innhente
tilleggsamtykke ved vesentlige endringer. Endringen er å anse
som varslet hvis den er sendt eller når endringen er synlig ved
bruk av Tjenestene eller på Citycons hjemmeside.
Citycon har rett til fritt overføre avtalen som ligger til grunn for
disse vilkårene til tredjepersoner ved å annonsere dette til deg
gjennom Tjenestene, på hjemmesiden, eller ved å kontakte deg
annen vis.
Dersom en eller flere av vilkårene i disse Brukervilkårene er
ugyldige eller av andre grunner ikke kan håndheves, skal de
øvrige vilkårene gjelde og tolkes slik at de så langt mulig svarer til
til det opprinnelige formålet med disse vilkårene.
Hvis Citycon ikke påberoper seg sine rettigheter under disse
Brukervilkårene eller frasier seg noen rett selskapet har i henhold
til disse, begrenser det ikke Citycons rett til senere påberope sine
rettigheter i henhold til de respektive vilkår, eller andre vilkår som
er forenelige med disse vilkårene.
5
TILLEGGSINFORMASJON OG KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har spørsmål om Tjenestene, behandlingen av dine
persondata eller disse Brukervilkårene ber vi deg om å kontakte
adressen: info@citycom.com
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Innsigelser eller krav som gjelder avtalen som disse
Brukervilkårene bygger på skal umiddelbart sendes per e-post til
adressen info@citycon.com eller per e-post til adressen
Integritetsbeskyttelse, Citycon Abp, Suomenlahdentie 1, FI-02230
Espoo, Finland.
I saker som gjelder granskning og forespørsel om sletting av
persondata som beskrevet i punkt 2.7, bør et personlig undertegnet
brev sendes til adressen: Integritetsbeskyttelse, Citycon Abp,
Suomenlahdentie1, FI-02230 Espoo, Finland.
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