ALLMÄNNA VILLKOR
– SPORTPENGEN –

1

ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor, nedan kallade ”Avtalet”, reglerar avtalsförhållandet mellan:

dels Hjaldahl Group AB med org. nr. 559225–3701, nedan kallad ”Sportpengen”, och sådan juridisk
eller fysisk person som köpt Sportpengens tjänst, nedan kallad ”Sponsorn”,
dels Sportpengen och sådant idrottslag eller idrottsförening, nedan kallad ”Idrottslaget”, som är
ansluten till Sportpengens tjänst.
1.2

Sponsorn och Idrottslaget kallas nedan gemensamt för ”Kunden”.

1.3

Kunden accepterar Avtalet. Om Kunden inte accepterar Avtalet, är det inte tillåtet för Kunden
att använda Sportpengens tjänst. Avtalet är tillämpligt från och med Sportpengens skriftliga
bekräftelse av Kundens beställning av Sportpengens tjänst.

1.4

Minderåriga har inte rätt att ingå Avtalet utan förmyndares föregående godkännande.

2

SPONSORTJÄNSTEN

2.1

Sportpengens tjänst kallas nedan ”Sponsortjänsten”. Sponsortjänsten beskrivs närmare på
hemsidan www.sportpengen.se, eller sådan annan hemsida som kan ha ersatt nämnda
hemsida, nedan kallad ”Hemsidan”.

2.2

Sportpengen har rätt att rutinmässigt uppdatera och förbättra det system som används för att
kunna tillhandahålla Sponsortjänsten, nedan kallat ”Systemet”. Kunden får inte ändra,
anpassa eller omarbeta Sponsortjänsten eller Systemet, om inte Sportpengen och Kunden
träffar en separat skriftlig överenskommelse om detta.

2.3

Omfattningen av Sponsortjänsten framgår av en separat skriftlig bekräftelse som Sportpengen
skickar till Kunden. Kunden erhåller inga andra rättigheter av vad slag det vara må genom
detta Avtal. Sportpengen (eller tredjepartsleverantör till Sportpengen) behåller äganderätten till
Systemet och Sponsortjänsten.

2.4

Kunden svarar själv för den utrustning som kan behövas för att använda Sponsortjänsten
såsom exempelvis Internetuppkoppling.

2.5

Kunden har inte rätt att överklaga det resultat som Idrottslaget rapporterar in via Systemet
(”Resultatet”). Vid konkret misstanke om att Resultatet är felaktigt har Sportpengen rätt att

justera Resultatet. Sportpengens beslut att justera Resultatet är inte möjligt att överklaga av
Kunden eller annan.
2.6

Sportpengen ansvarar inte för skada orsakad av obehörigt intrång och/eller manipulation
(inkluderande felaktig inrapportering av Resultatet) av Systemet eller Sponsortjänsten; detta
oavsett om skada uppkommit genom uppsåt, oaktsamhet, missförstånd, okunskap eller annat.

3

BETALNING

3.1

Sponsorn ska till Sportpengen betala ett belopp motsvarande den summa som upparbetats
genom Idrottslagets registrerade Resultat i enlighet med den särskilda tabell som finns på
Hemsidan och som gäller vid tidpunkt för Avtalets ingående, nedan kallat ”Sponsorbeloppet”.

3.2

Sponsorn ska betala Sponsorbeloppet omedelbart efter att Idrottslaget eller annan part
rapporterat in Resultatet i Systemet (”Förfallodagen”) enligt den rutin som gäller. Vid varje
enskilt tillfälle som Idrottslaget registrerar Resultatet under avtalstiden åligger det således
Sponsorn att betala Sponsorbeloppet till Sportpengen.

3.3

Vid försenad betalning har Sportpengen rätt att ta ut påminnelseavgift och inkassoavgift samt
kräva dröjsmålsränta enligt lag.

3.4

Eventuella periodiska avgifter, såsom transaktionsavgifter, är inkluderade i Sponsorbeloppet.
Sponsorn ger Sportpengen rätt att ta betalt för sådana periodiska avgifter.

3.5

Om Sponsorn inte betalar i rätt tid förbehåller sig Sportpengen rätten att stänga av Sponsorn
från tillgång till Sponsortjänsten och Systemet.

3.6

Med vilket betalningsmedel som betalningen ska göras samt mer ingående
betalningsinstruktioner framgår av separat skriftlig överenskommelse mellan Sportpengen och
Sponsorn.

4

UNDERHÅLL

4.1

För att kunna tillhandahålla Sponsortjänsten kan Sportpengen behöva utveckla teknisk
utrustning och uppdatera programvara. I samband med sådant arbete kan det under en
begränsad tid vara nödvändigt att stänga av Kundens åtkomst till Systemet. Kunden har inte
rätt till någon ersättning från Sportpengen för detta.

4.2

Ett meddelande skickas ut i förväg och åtkomsten kommer vanligen att stängas av inom
tidsintervallet 21.00 till 06.00. Underhåll sker i första hand under vardagar men kan även ske
lördag och söndag. Underhåll av Systemet är aldrig att anse som avbrott i Systemet eller
Sponsortjänsten.

5

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

5.1

Vid Kundens beställning av Sponsortjänsten samlar Sportpengen in personuppgifter för att
beställningen ska kunna genomföras. I samband med registrering och beställning godkänns att
Sportpengen lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja Avtalet
gentemot Kunden.

5.2

Sportpengens hantering enligt punkten 5.1 ovan sker på rättslig grund i enlighet med General
Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (”GDPR”).

5.3

Sportpengen säljer inga adresslistor eller personuppgifter, utan informationen stannar hos
Sportpengen och Idrottslaget. Dessa uppgifter används även för att skicka ut nyhetsbrev och
erbjudanden. Dessa utskick går att avaktivera från första utskicket.

5.4

Kunden har enligt GDPR rätt att ta del av den information som Sportpengen har registrerat om
Kunden. Om en personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att
informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran såvida ingen
rättslig grund hindrar detta.

5.5

Kunden har rätt till dataportabilitet. Begäran om detta görs via e-post, brev eller telefon.
Kunden har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om Kunden anser att
Sportpengen behandlar uppgifter i strid med GDPR.

6

KUNDENS ANSVAR

6.1

Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lag vid användande av Systemet och
Sponsortjänsten. Detta innebär exempelvis att Kunden ansvarar för att all information denne
publicerar via Systemet och Sponsortjänsten inte strider mot tillämplig lag.

6.2

Kunden ansvarar själv för sin användning av Systemet och Sponsortjänsten.

6.3

Kunden äger rätt att till annan delegera uppdateringsdriften (exempelvis inrapportering av
Målresultatet). Detta begränsar dock inte Kundens ansvar enligt detta Avtal.

7

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

7.1

Om inget annat särskilt avtalats mellan Sportpengen och Kunden, gäller Avtalet från och med
Kundens bekräftelse på köp av Sponsortjänsten, och under hela Idrottslagets (dvs. det
specifika Idrottslag som Sponsorn åtagit sig att sponsra) insamlingsperiod..

7.2

Om Avtalet inte sägs upp skriftligen av någon part senast tre (3) månader före avtalstidens
utgång förlängs Avtalet automatiskt. Sponsorn är således bunden av Sponsortjänsten tills dess
att någon part skriftligen säger upp det.

7.3

Sportpengen har rätt att säga upp Avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om
Kunden har brutit mot någon bestämmelse i Avtalet som är av väsentlig betydelse för
Sportpengen. Brott mot punkten 3 ovan angående betalning ska alltid anses utgöra ett
avtalsbrott av väsentlig betydelse.

8

FORCE MAJEURE
Sportpengen ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av Avtalet
hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom exempelvis myndighetsingripande,
oroligheter,
arbetsmarknadsstörningar,
förbud,
restriktioner,
uteblivna
tillstånd,
olyckshändelser, ogynnsamma väderleksförhållanden – som Sportpengen skäligen inte kunnat
förutse vid tiden för Avtalets slutande och vars följder Sportpengen inte heller kunnat undvika
eller övervinna.

9

ÖVERLÅTELSE OCH ÄNDRINGAR I AVTALET

9.1

Sportpengen har rätt att utan Kundens medgivande överlåta Avtalet till annat företag som
övertar Sportpengens skyldigheter och rättigheter gentemot Kunden enligt Avtalet.

9.2

Sportpengen har rätt att göra ändringar och tillägg till Avtalet. Sådana ändringar ska meddelas
Kunden senast 30 dagar innan ikraftträdandet. Om ändringarna är till nackdel för Kunden har
Kunden rätt att säga upp Avtalet med verkan från när ändringarna träder ikraft, dock endast
under förutsättning att Kunden skriftligen meddelar Sportpengen härom senast en dag innan
ändringarna träder ikraft.

10

MARKNADSFÖRING OCH INTEGRITET

10.1

Sportpengen och Idrottslaget har rätt att i sin marknadsföring och i andra sammanhang ange
att Sportpengen tillhandahållit Sponsortjänsten till Kunden. Sportpengen och Idrottslaget har
rätt att använda Kundens personuppgifter i sin marknadsföring (såsom namn och bilder) som
Kunden laddar upp i Systemet. Sportpengen lämnar inte ut era personuppgifter till tredje man
och för inte ut uppgifterna utanför EES.

10.2

Som besökare på Hemsidan samlar Sportpengen inte in några personuppgifter utan Kundens
kännedom. Däremot förekommer cookies på Hemsidan, men dessa samlar inte in några
personuppgifter.

10.3

På Hemsidan kan Kunden genom ett särskilt formulär fylla i personuppgifter på frivillig basis.
Detta för att exempelvis få tillgång till nyhetsbrev. När Kunden fyller i detta formulär ombeds
Kunden fylla i någon eller flera av följande personuppgifter: namn, telefonnummer och
e-postadress. Dessa uppgifter samlas in för att skapa och hålla kontakt med Kunden och för
att marknadsföra Sportpengen och Sponsortjänsten. I samband med att Kunden lämnar
personuppgifter till Sportpengen ombeds Kunden ge sitt medgivande till att Sportpengen
hanterar de ifrågavarande personuppgifterna. Det är även möjligt att registrera personuppgifter
om Kunden lämnar medgivande till behandlingen. Detta medgivande kan tas tillbaka genom att
skicka ett mejl till per@sportpengen.se.

10.4

Medgivande är den lagliga grunden för hantering av de personuppgifter som avser anmälan för
nyhetsbrev och den lagliga grunden upphör när medgivandet återtas.

11

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

11.1

Varje tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

11.2

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana
internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan
jurisdiktion.

_______________________

