Användarvillkor för Folkets Väder
Avtalsparter m.m.
1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad ”FV”) och den
person (nedan kallad ”Användaren”) som använder FV:s internetbaserade tjänst Folkets
Väder. Tjänsten finns på http://folketsvader.se/ samt som inlänkad applikation på
www.smhi.se och hos SMHI:s kunder. (nedan kallad ”Tjänsten”).
2. FV ägs gemensamt av SMHI och Bulls Presstjänst AB. Tjänsten består av möjligheten att
skapa ett eget konto med tillgång till aktuella och framtida väderprognoser, väderprognoser
tillbaka i tiden, möjlighet att göra egna väderprognoser, delta i diskussioner samt ladda upp
material som kretsar kring väder och väderprognoser. På kontot kan Användaren själv lägga
in bilder och texter som andra Användare kan ta del av. Tjänsten innehåller även
diskussionsforum och kommentarsfält som alla som ansluter sig till Tjänsten kan ta del av.
Det material som laddas upp på Tjänsten kan användas och utnyttjas av alla Användare inom
Tjänsten. Det utrymme som disponeras av den enskilde Användaren kallas nedan ”Kontot”.
3. Dessa användarvillkor gäller för Användarens användning av hela Tjänsten, både via
Kontot eller i förekommande fall även utanför Kontot. Kontot skapas genom att Användaren
följer den på tjänsten angivna rutinen för att skapa ett Konto, varvid Användaren bl.a. måste
ange sin e-postadress. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares
samtycke för att kunna registrera ett Konto.
Allmänna förhållningsregler
4. Vid användande av Tjänsten förväntas samtliga Användare beakta nedanstående
förhållningsregler.


Bete dig på internet som i det dagliga livet, d.v.s. gör inget på Tjänsten som du inte
skulle sagt eller gjort i verkligheten.



Missbruka inte den makt publiceringsmöjligheten för med sig, d.v.s. att snabbt och
enkelt via Tjänsten kunna nå ut med text, bild och andra former av budskap till en
vidare krets av människor.



Var rädd om både din egen och andras personliga integritet. Var försiktig med att
publicera personuppgifter, både om dig själv och andra.



Respektera andras privatliv och i förekommande fall deras önskan att inte medverka
på bild eller i text på Tjänsten.



Tänk på att det du laddar upp på internet kan spridas utan din kontroll och kan finnas
kvar på internet för evigt.



Sprid inte spam eller annat oönskat material eller oönskade meddelanden via
Tjänsten.



Hjälp till att motverka missbruk av Tjänsten genom att kontakta FV om en
Användare bryter mot dessa förhållningsregler, någon punkt i användarvillkoren

eller på annat sätt missbrukar Tjänsten.

Immateriella rättigheter
5. Användaren garanterar att uppladdat material inte gör intrång i annans upphovsrätt.
Publicering av annans upphovsrättsskyddade material på Tjänsten är absolut förbjudet. FV
varken för- eller efterhandsgranskar det material som Användarna laddar upp. Skulle tredje
man komma med skadeståndskrav för otillåten publicering är det Användaren som svarar
skadeståndsrättsligt för intrång i annans upphovsrätt.
6. I och med detta avtal samtycker Användaren till att FV kostnadsfritt får publicera, upplåta
och vidareutnyttja en Användares uppladdade material till tredje man i alla former av
medier, både nu kända och framtida uppkomna. Detta innebär att Användarens material kan
komma att förekomma i någon av FV:s samarbetspartners medier, t.ex. kvällstidningar eller
nyhetstjänster på Internet. FV och dess samarbetspartners äger bearbeta Användarens
material, dock med beaktande av Användarens ideella upphovsrätt. Vidare ska Användaren
namnges intill publicerat material t.ex. bild eller text. Användaren är medveten om att ingen
ersättning utgår för vidareutnyttjande av Användarens material enligt detta avtal.
7. Genom godkännande av detta avtal och användande av Tjänsten samtycker Användaren
till att det material i form av t.ex. bild, text och filmklipp som Användaren laddar upp i
Tjänsten kan och får användas av andra Användare för icke kommersiellt bruk inom
Tjänsten. Vid användande av en Användares material ska i förekommande fall materialets
upphovsrättsinnehavare namnges intill materialet i fråga.
8. Det material i form av bilder och texter som FV eller enskilda Användare laddar upp i
Tjänsten får andra Användare inte använda eller utnyttja utanför Tjänsten utan samtycke från
FV eller den som innehar upphovsrätten till materialet.
9. Förutom det material som Användarna själva laddar upp i Tjänsten är det FV som innehar
alla rättigheter till allt som Tjänsten innefattar såsom design, grafik, programkod, tekniska
funktioner m.m. Detsamma gäller det material i form av texter, bilder och filmklipp som av
FV själva laddar upp i Tjänsten. Att på något sätt använda eller utnyttja detta material
utanför Tjänsten innebär att Användaren blir skadeståndsskyldighet gentemot FV.
Tjänstens användning och tillgänglighet
10. Tjänsten får endast användas för privat bruk och/eller inom icke kommersiell
verksamhet. Tjänsten eller dess innehåll får inte på något sätt användas eller nyttjas av
företag eller annan näringsverksamhet i syfte att nå ut med kommersiella meddelanden,
bedriva undersökningar och statistik eller samla in kontuppgifter såsom e-postadresser för att
kontakta eller skicka meddelanden till Användare. I händelse av överträdelse av denna
bestämmelse har FV rätt att utkräva skadestånd från den person eller det företag som
utnyttjar eller utnyttjat Tjänsten för kommersiella syften eller annan kommersiell
verksamhet.
11. FV ansvarar, med de begränsningar som anges i detta användaravtal, för att
tillhandahålla Tjänsten för den Användare som skapat ett Konto och därmed fått tillgång till
Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls i det format och med det gränssnitt etc. som FV från tid till
annan bestämmer.
12. FV garanterar inte att Tjänsten utan avbrott hålls tillgänglig för användning. FV har rätt
att tillfälligt och utan förvarning stänga av Tjänsten för underhåll eller annan driftteknisk

verksamhet. Tjänsten tillhandahålls utan garantier och med reservation för eventuella fel och
avbrott. FV ansvarar inte för skador som uppstår ur eller på annat sätt är relaterade till
användandet av eller uteblivet användande av Tjänsten.
13. Endast den person som anslutit sig till Tjänsten och skapat ett Konto får bruka Tjänsten.
Att lämna ut användarnamn och lösenord till en annan person, eller låta en annan person
manövrera Kontot, är inte tillåtet.

Användarens personliga ansvar och skyldighet att följa svensk lag
14. På Tjänsten kan en Användare vara anonym för andra Användare, men nätidentiteten i
form av IP-nummer loggas och sparas av FV. Detta sker för att Användarens identitet ska
kunna spåras vid brott mot svensk lag, då polis eller åklagare utreder brott, när tredje man
kräver ersättning för intrång i annans upphovsrätt samt då överträdelser av dessa
användarvillkor sker som medför skadeståndsskyldighet gentemot FV.
15. Som Användare av Tjänsten är du personligen och straffrättsligt ansvarig för det du
laddar upp och publicerar via Tjänsten. FV förhandsgranskar inte det material som
Användarna lägger ut på Tjänsten. Användaren ansvarar personligen för det innehåll som
läggs ut via Kontot och ska tillse att allt användargenererat material såsom t.ex. texter, bilder
och filmklipp inte:












Utgör hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring.
Utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, såsom att utan tillstånd
publicera någon annans upphovsrättsskyddade text, bild m.m.
Utgör förtal, förolämpning eller andra slags kränkningar.
Utgör marknadsföring för en produkt eller tjänst.
Utgör angrepp på företagshemligheter.
Innehåller pornografi, eller på annat sätt grovt sexuellt skildrande bilder eller texter.
Utan tillstånd innehåller andra personers personuppgifter.
Innehåller material som är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.
Innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus eller andra program som skada någon
annans dator, datorprogram eller Tjänsten.
Länkar till otillåtet, opassande, rasistiskt eller obskyrt material eller till webbplatser
som bedriver olaglig verksamhet.
Innehåller material som på annat sätt än ovanstående strider mot svensk lag.

16. FV har rätt att stänga av Användaren, ta bort Användarens Konto, ta bort enskilt
material, enskilda inlägg eller enskilda kommentarer i de fall då innehållet består av sådant
material som anges i 8 § eller om Användaren har tillfört material som FV på annat sätt
finner olagligt, olämpligt stötande eller kränkande. Det är FV som enhälligt avgör vilket
material som ska plockas bort eller om en Användare ska stängas av.
17. Användaren ska hålla FV skadeslöst för alla kostnader relaterade till krav eller
skadestånd från tredje man avseende innehållet på Användarens Konto, vilket utan
begränsning omfattar kostnader relaterade till intrång i immateriella rättigheter, obehörigt
användande av företagshemligheter, överträdelser av marknadsföringslagen,
personuppgiftslagen samt annan tillämplig lagstiftning.
18. FV har rätt att utkräva skadestånd av den Användare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
sprider virus, trojanska hästar, kedjevirus eller andra program som skadar Tjänsten eller som
kan skada någon annans dator eller datorprogram. Alla former av försök till datorintrång i
Tjänsten eller Tjänstens system polisanmäls. Missbruk av Tjänstens funktioner är absolut

förbjudet och medför skadeståndsskyldighet gentemot FV.
19. FV rätt att utkräva skadestånd eller ersättning från den person eller det företag som
utnyttjar eller utnyttjat Tjänsten för kommersiella syften eller annan kommersiell
verksamhet. Detsamma gäller i de fall då Användare utanför Tjänsten utnyttjar FV:s
immateriella rättigheter eller annat upphovsrättsskyddat material.
Personuppgifter m.m.
20. Användaren samtycker till att FV behandlar de personuppgifter som Användaren har
tillhandahållit i samband med användandet av Tjänsten. Tillhandahållna personuppgifter,
Användarens e-postadress m.m. används för att administrera Tjänsten. FV ska behandla
personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). FV ska vidare tillse
att Användarens identitet inte röjs om han eller hon har valt att inte publicera sitt riktiga
namn på Tjänsten och att övriga personuppgifter inte sprids till tredje man utanför FV, med
undantag för de fall då polis eller åklagare eftersöker en enskild Användares personuppgifter
eller om FV är skyldig att lämna ut personuppgifter enligt lag, föreskrift eller föreläggande
från myndighet.
21. Användare har rätt att skriftligen kontakta FV och begära information från FV om vilka
personuppgifter som finns sparade om Användaren och hur dessa personuppgifter används.
22. En Användares personuppgifter kan användas av FV för att utvärdera och fatta beslut om
framtida innehåll och utformning av Tjänsten samt för marknadsanalyser. Uppgifterna kan
även, efter Användarens godkännande, komma att användas för att sända information om
FV:s samarbetspartners och de tjänster eller produkter som samarbetspartnern i fråga
tillhandahåller.
Cookies
23. FV använder sig av så kallade cookies i Tjänsten. Cookies används för att identifiera
Användarens webbläsare så att en enskild Användare blir unik för statistiken. Cookies
används även för att Användaren ska få tillgång till olika funktioner i Tjänsten samt för att
Användarens valda inställningar ska bevaras. Den statistik som FV med hjälp av cookies
lagrar under viss tid är till för att kontrollera sidvisningar och annan statistik kring
användandet av Tjänsten. Det är fullt möjligt och tillåtet för en Användare att via
webbläsaren stänga av åtkomsten till cookies, men i de fall cookies har stängs av finns en
risk att inte alla funktioner i Tjänsten fungerar som de ska.
Övrigt
24. FV har rätt att när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av de villkor som stadgas i
dessa användarvillkor. Det är Användarens ansvar att informera sig och ta del av de
ändringar som sker i användarvillkoren.
25. FV har rätt att omedelbart stänga av en Användare som inte följer dessa användarvillkor.
Tillämplig lag m.m.
26. Detta användaravtal ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.
27. Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första instans.

Kontaktuppgifter
Adress till Folkets Väder:
SMHI
601 76 Norrköping
och/eller
Bulls Presstjänst AB
Box 1228
131 28 Nacka Strand
E-post: info@folketvader.se
Begäran om upplysning eller rättelse av personuppgifter kan göras till samma adresser.

