Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor utgör de villkor som gäller för ditt medlemskap i Samhällsbyggarna.
Genom att bli medlem i Samhällsbyggarna accepterar du och godkänner dessa allmänna
villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant.
1. Medlemskap och abonnemang
Medlemskapet i Samhällsbyggarna är kopplad till en avgift och ger full tillgång till alla
tjänster på samhallsbyggarna.org och alla tidningar vi distribuerar.
Du blir medlem i Samhällsbyggarna genom att fylla i och skicka in ett ansökningsformulär.
När du ansöker om medlemskap i Samhällsbyggarna förbinder du dig att betala
medlemsavgiften. Hur stor medlemssavgiften är framgår på samhallsbyggarna.org.
Medlemsavgiften erläggs för ett kalenderår (jan-dec).
Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller utnyttjas av annan. Du får inte
lämna ut ditt lösenord eller användarnamn till någon annan. Om du tror att någon kan ha fått
reda på det, hör genast av dig till Samhällsbyggarna.
Samhällsbyggarna kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av
obehörig användning av ditt användarnamn och/eller lösenord. Du kan hållas ansvarig för
förluster som åsamkas Samhällsbyggarna och/eller dess samarbetspartners på grund av att
någon obehörig använder ditt användarnamn och lösenord.
I medlemskapet i Samhällsbyggarna ingår tillgång till Samhällsbyggarna intranet på
samhallsbyggarna.org där medlemmarna tillhandahålls en mängd digitala funktioner. I
avgiften ingår, förutom Medlemsbladet och tillgång till intranet också tidskriften
Samhällsbyggaren med 6 nummer per år.
2. Ångerrätt
Du har rätt att frånträda avtalet avseende medlemskap i Samhällsbyggarna inom 14 dagar från
den dag du fått skickat in din ansökan. Om du börjat använda tjänster inom
samhallsbyggarna.org redan under ångerfristen har du ingen ångerrätt. Vill du använda din
ångerrätt är det bara att skicka ett brev eller ett mejl till adressen sist i villkoren.
3. Sanna och riktiga uppgifter
Du är skyldig att lämna Samhällsbyggarna sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom
att skicka iväg ansökningsformuläret intygar du att de uppgifter som du lämnar i
ansökningsformuläret och som du senare kommer att lämna till Samhällsbyggarna är sanna
och riktiga.
4. Användning av tjänst m m
Samhällsbyggarnas tjänster får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får
inte använda Samhällsbyggarnas tjänster på sådant sätt att Samhällsbyggarna eller annan
drabbas av olägenhet eller skada.
Du får naturligtvis inte bryta mot svensk lag och du måste följa Samhällsbyggarnas regler. Du
får alltså inte:
 använda Samhällsbyggarnas tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev,
direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade
meddelanden (kommersiella eller andra),
 förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat
sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv),








publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som
innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot
tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är
olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig,
överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber
etc, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan
persons dator eller egendom,
annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell
verksamhet eller
skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra

Om Samhällsbyggarna misstänker att du begått ett brott vid användning av
Samhällsbyggarnas tjänster kommer polisanmälan att göras.
Du kan medverka direkt i Samhällsbyggarnas forum. Där du kan skriva egna inlägg.
Samhällsbyggarna granskar inte sådana inlägg och meddelanden innan de görs tillgängliga för
andra och de omfattas inte av det utgivaransvar som gäller på samhallsbyggarna.org. Det
innebär att du själv är ansvarig för sådana inlägg och meddelanden samt att du kan ställas till
svars för dem. Samhällsbyggarna kan inte heller garantera din anonymitet. Genom att sända in
material till Samhällsbyggarna garanterar du att du innehar upphovsrätten, varumärkesrätten
och/eller andra immateriella rättigheter.
Om det du bidrar med till sajten strider mot reglerna kommer Samhällsbyggarna att ta bort
materialet. Vid upprepade eller extra allvarliga regelöverträdelser kan vi stänga av ditt
medlemskap.
Du är också skyldig att hålla Samhällsbyggarna skadeslöst för anspråk som riktas från tredje
man på grund av Samhällsbyggarnas nyttjande av det material du skickar in till
Samhällsbyggarna.
5. Friskrivning
Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till
Samhällsbyggarnas ansvar.
Samhällsbyggarna lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster
m m som tillhandahålls av eller genom Samhällsbyggarna på Samhällsbyggarnas webbplats.
Samhällsbyggarna lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller
tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.
Samhällsbyggarna ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller
information som du skickar in till Samhällsbyggarna eller material eller information som du
tar emot. Vidare ansvarar inte Samhällsbyggarna för brottsliga gärningar som begås med
användning av samhallsbyggarna.org tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för
obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från
någon användares sida. Samhällsbyggarna svarar inte heller för intrång i andras immateriella
rättigheter i anledning av användning av Samhällsbyggarnas tjänster.
Samhällsbyggarna svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador
orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda Samhällsbyggarnas och/eller dess
material eller information.
Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

6. Brott mot Villkoren
Samhällsbyggarna har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig säga upp
eller frysa ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren eller om
Samhällsbyggarna på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta
Samhällsbyggarna för all direkt och indirekt skada som du åsamkat Samhällsbyggarna i
anledning av brott mot Villkoren.
7. Personuppgifter
Samhallsbyggarna.org har som ambition att tillhandahålla sina medlemmar och andra
samarbetsparter nyttiga och efterfrågade tjänster. Du samtycker därför till att
Samhällsbyggarna kan komma att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla
dig skräddarsydd information, riktade erbjudanden samt intressanta tjänster, som kommer från
Samhällsbyggarna eller någon av dess externa samarbetspartners (tex. annonsörer).
Det kan exempelvis röra sig om att få jobberbjudande eller inbjudan till diverse evenemang.
De personuppgifter som behandlas är uteslutande sådana som du direkt eller indirekt har
lämnat till Samhällsbyggarna genom anmälning till Samhällsbyggarnas medlemskap, tjänster
och erbjudanden.
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om den behandling av personuppgifter
som vi utför avseende dig.
Som medlem har Du via lösenord och användarnamn möjlighet att själv ändra Dina egna
uppgifter när helst Du så önskar. Du bestämmer själv huruvida kontaktuppgifter och annan
intressant information skall göras tillgänglig för övriga medlemmar inom Samhällsbyggarna
via söktjänsten ”Sök medlemmar”. Om Du inte vill detta klickar Du bort denna möjlighet i
tjänsten ”Din Profil”.
8. Ändringar
Innehållet i samhallsbyggarna.org kan förändras eller tas bort utan särskilt meddelande.
Samhällsbyggarna har rätt att ändra Villkoren utan att i förväg få ditt godkännande. Vi
kommer att informera om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen
lämnas på samhallsbyggarna.org. Genom att fortsätta använda Samhällsbyggarnas tjänster
efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.
9. Avtalstid m m
Utträde ur Samhällsbyggarna måste meddelas till info@samhallsbyggarna.org eller via telefon
08-545 217 50. Utebliven betalning av medlemsfaktura räknas inte som uppsägning av
medlemskap.
Samhällsbyggarna har rätt att säga upp ditt medlemskap i enlighet med vad som framgår av
Villkoren. Du har inte rätt att till annan överlåta ditt medlemskap och därtill anknutna
rättigheter och skyldigheter.
10. Kontakt
Vill du ta kontakt med Samhällsbyggarna kan du göra det via e-post på adress
info@samhallsbyggarna.org.
Tel nr 08- 545 217 50 eller via brev till:
Samhällsbyggarna
Box 16132
103 23 Stockholm
Organisationsnummer: 802003-7563

