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Brukerbetingelser 
Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner 

(inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å være bundet av disse 

vilkårene for bruk. Tjenesten er eid eller kontrollert av Gjesteboka. Disse vilkårene for bruk påvirker 

dine juridiske rettigheter og plikter. Hvis du ikke godtar å være bundet av alle disse vilkårene for 

bruk, ikke gå inn på eller bruke tjenesten. 

Grunnleggende Vilkår 
Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen 

aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. 

Du kan ikke legge voldelig, naken, delvis naken, diskriminerende, ulovlig, krenkende, hatefulle, 

pornografisk eller seksuelt ladede bilder eller annet krenkende innhold via tjenesten. 

Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer gjennom din konto og du samtykker i at du ikke vil selge, 

overdra  eller tildele kontoen din eller dens innhold.  

Med unntak av personer eller bedrifter som er uttrykkelig autorisert til å opprette kontoer på vegne 

av sine arbeidsgivere eller kunder, forbyr Gjesteboka etableringen av, og du godtar at du ikke vil 

opprette en konto for noen andre enn deg selv. Du representerer også at all informasjon du gir eller 

gitt til Gjesteboka ved registrering, og til alle andre tider vil være sanne, nøyaktige, oppdaterte og 

fullstendige og du aksepterer å oppdatere informasjonen som er nødvendig for å opprettholde sin 

sannhet og nøyaktighet. 

Du samtykker i at du ikke aktivt vil samle eller bruke påloggingsinformasjon av andre Gjesteboka-

brukere. 

Du er ansvarlig for å holde passordet hemmelig og sikkert. 

Du må ikke sverte, forfølge, bølle, utnytte, sjikanere, true, imitere eller skremme folk eller enheter, 

og du må ikke starte privat eller konfidensiell informasjon via tjenesten. Heller ikke en annen persons 

kredittkortinformasjon, personnummer eller alternative fødselsnummer, ikke- offentlige 

telefonnumre eller ikke-offentlige e-postadresser. 

Du kan ikke bruke tjenesten til ulovlige eller uautoriserte formål. Du samtykker i å overholde alle 

lover, regler og forskrifter ( for eksempel føderale, statlige, lokale og provinsielle ) som gjelder for din 

bruk av Tjenesten og Innhold ( definert nedenfor ), inkludert, men ikke begrenset til lover om 

opphavsrett. 

Du er selv ansvarlig for din oppførsel og alle data, tekst, filer, informasjon, brukernavn, bilder, grafikk, 

bilder, profiler, lyd-og videoklipp, lyder, musikkverk, verk av forfatterskapet, applikasjoner, lenker og 

annet innhold eller materiale ( samlet, "Innhold ") som du sender inn, poster eller viser på eller via 

tjenesten. 

Du må ikke endre, modifisere, tilpasse eller endre Tjenesten eller endre, modifisere eller endre en 

annen nettside slik at den feilaktig antyder at det er forbundet med Tjenesten eller Gjesteboka. 

Du må ikke gi tilgang til Gjesteboka sin private API ved hjelp andre enn de som er tillatt Gjesteboka.  
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Du må ikke opprette eller sende uønsket e-post, kommentarer, liker eller andre former for 

kommersielle eller trakasserende kommunikasjon ( a / k / a "spam" ) til noen Gjesteboka brukere. 

Du må ikke bruke domenenavn eller web nettadresser i brukernavnet ditt uten skriftlig samtykke fra 

Gjesteboka. 

Du må ikke forstyrre eller avbryte Tjenesten eller servere eller nettverk knyttet til Tjenesten, 

herunder ved å overføre noen ormer, virus, spyware, malware eller annen kode fra en ødeleggende 

eller forstyrrende natur. Du kan ikke injisere innhold eller kode eller annen måte endre eller forstyrre 

måten noen Gjesteboka siden gjengis eller vises i en brukers nettleser eller enhet. 

Du må ikke opprette kontoer med tjenesten gjennom uautoriserte metoder, inkludert, men ikke 

begrenset til ved hjelp av en automatisert enhet, manus, bot, spider, crawler eller scraper. 

Du må ikke forsøke å begrense en annen bruker fra å bruke eller nyte service og du må ikke 

oppmuntre eller legge til rette for brudd på disse vilkårene for bruk eller andre Gjesteboka vilkår. 

Brudd på disse vilkårene for bruk kan i Gjesteboka eget skjønn, føre til oppsigelse av din Gjesteboka -

konto. Du forstår og godtar at Gjesteboka ikke kan og vil ikke være ansvarlig for innhold lagt ut på 

Tjenesten, og du bruker tjenesten på egen risiko. Hvis du bryter brev eller ånd av disse vilkårene for 

bruk, eller på annen måte skape risiko eller mulig juridisk eksponering for Gjesteboka, kan vi slutte å 

tilby hele eller deler av Tjenesten til deg. 

Generelle vilkår 
Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte tjenesten, eller din tilgang til Tjenesten for hvilken 

som helst grunn, uten varsel, når som helst, og uten erstatningsansvar overfor deg. Du kan 

deaktivere din Gjesteboka -kontoen ved å logge deg på tjenesten og klikke på ”Slett kontoen”. 

 Hvis vi avslutter din tilgang til Tjenesten eller du avslutter kontoen som beskrevet ovenfor, vil dine 

bilder, kommentarer og alle andre åpne data fortsatt være tilgjengelig som før. 

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre disse vilkårene for bruk ( "Oppdaterte vilkår" ) 

fra tid til annen. Med mindre vi gjør en endring av juridiske eller administrative grunner, vil vi gi 

rimelig forhåndsvarsel før de oppdaterte vilkårene trer i kraft. Du aksepterer at vi kan varsle deg om 

de oppdaterte vilkårene ved å publisere dem på tjenesten, og at din bruk av Tjenesten etter 

effektuert dato for de oppdaterte vilkårene derfor anses akseptert på de oppdaterte vilkårene. 

Derfor bør du gå gjennom disse vilkårene for bruk og eventuelle oppdaterte vilkår før du bruker 

tjenesten. De oppdaterte Vilkårene vil være effektiv fra og med tidspunktet for oppslaget, eller en 

senere dato som måtte være angitt i de oppdaterte Vilkårene, og vil gjelde for din bruk av Tjenesten 

fra dette punktet. Disse vilkårene for bruk skal styre eventuelle tvister som oppstår før effektiv dato 

for de oppdaterte vilkårene. 

Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til Tjenesten til noen, uansett grunn til enhver tid. 

Vi forbeholder oss retten til å tvinge inndragning av et brukernavn for enhver grunn. 

Vi kan, men er ikke forpliktet til, fjerne, redigere, blokkere, og / eller vise innhold eller kontoer som 

har innhold som vi avgjør etter eget skjønn bryter med disse vilkårene for bruk. 
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Du er selv ansvarlig for interaksjonen din med andre brukere av tjenesten, enten online eller offline. 

Du samtykker i at Gjesteboka er ikke ansvarlig for gjennomføringen av alle brukere. Gjesteboka har 

rett, men ingen plikt, til å overvåke eller bli involvert i tvister mellom deg og andre brukere. Utøve 

sunn fornuft og din egen dømmekraft når vi samhandler med andre, blant annet når du sender eller 

legger innhold eller personlig eller annen informasjon. 

Det kan være linker fra tjenesten, eller fra kommunikasjon du mottar fra tjenesten, til tredjeparts 

nettsider eller funksjoner. Det kan også være lenker til tredjeparts nettsider eller funksjoner i bilder 

eller kommentarer. Tjenesten omfatter også tredjeparts innhold som vi ikke kontrollerer, 

vedlikeholder eller støtter. Funksjonalitet i tjenesten kan også tillate samhandling mellom tjenesten 

og en tredjeparts nettsted eller funksjon, inkludert applikasjoner som kobler tjenesten eller din profil 

på tjenesten med en tredjeparts nettsted eller funksjon. For eksempel kan Tjenesten inkluderer en 

funksjon som gjør det mulig å dele innhold fra tjenesten eller innhold med en tredjepart, som kan bli 

lagt ut offentlig på en tredjeparts tjeneste eller applikasjon. Ved hjelp av denne funksjonen krever 

vanligvis at du logger deg inn på kontoen til din tredjeparts tjeneste, og du gjør det på egen risiko. 

Gjesteboka har ingen ansvar for noen av disse tredjeparts web-tjenester eller noen av deres innhold. 

Du samtykker uttrykkelig at Gjesteboka er på ingen måte ansvarlig for eventuelle slike tredjeparts 

tjenester eller funksjoner. Korrespondanse og forretningsforhold med tredjeparter funnet gjennom 

SERVICE utføres utelukkende mellom deg og tredjeparten. Du kan velge, på ditt eget skjønn og risiko, 

for å bruke applikasjoner som kobler tjenesten eller din profil på tjenesten med en tredjeparts 

tjeneste og slikt program kan samhandle med, koble til eller samle og / eller hente informasjon fra og 

til service profil. Ved å bruke slike programmer, erkjenner og samtykker i følgende : ( i) hvis du bruker 

et program for å dele informasjon, samtykker du til informasjon om profilen din på Tjenesten blir 

delt, (ii ) din bruk av et program kan føre til personlig identifiserende informasjon som skal 

offentliggjøres og / eller assosieres med deg, selv om Gjesteboka har ikke selv gitt slik informasjon, 

og ( iii ) din bruk av et program er på eget valg og risiko, og du vil holde Gjesteboka partene 

uansvarlig for aktivitet knyttet til applikasjonen. 

Du godtar at du er ansvarlig for alle kostnader for datatrafikk du pådrar deg gjennom bruk av 

tjenesten. 

Vi forbyr ”crawling”, ”scraping”, ”caching” eller på annen måte få tilgang til alt innhold på Tjenesten 

på automatiserte måter, inkludert men ikke begrenset til, brukerprofiler og bilder (bortsett fra som 

kan være et resultat av standard søkemotor protokoller eller teknologier som brukes av en 

søkemotor med Gjesteboka som uttrykkelig samtykkeende ). 

Rettigheter 
Gjesteboka gjør ikke krav på eierskap av innhold som du legger ut på eller gjennom Tjenesten. I 

stedet, gir du herved Gjesteboka en ikke-eksklusiv, fullt betalt og royalty -fri, verdensomspennende 

tillatelse til å bruke innholdet som du legger ut på eller gjennom Tjenesten, underlagt 

personvernreglene for tjenesten. 

Noen av tjenestene støttes av annonseinntekter og kan inneholde annonser og kampanjer, og du 

godtar at Gjesteboka kan plassere slike annonser og kampanjer på Tjenesten eller på, om, eller i 

forbindelse med ditt innhold. Typen, formen og omfanget av slik reklame og kampanjer kan endres 

uten særskilt varsel til deg. 
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Du erkjenner at vi ikke alltid vil identifisere betalte tjenester, sponset innhold eller kommersielle 

kommunikasjon som sådan. 

Du bekrefter og garanterer at : (i ) at du eier innhold lagt ut av deg på eller gjennom Tjenesten eller 

på annen måte ha rett til å gi de rettigheter og tillatelser som er fastsatt i disse vilkårene for bruk, (ii ) 

den postering og bruk av ditt innhold på eller gjennom Tjenesten ikke bryter, underslå eller krenke 

rettighetene til en tredjepart, inkludert, uten begrensning, personvern rettigheter, offentlige 

rettigheter, opphavsrett, varemerke og / eller andre immaterielle rettigheter, (iii ) du samtykker i å 

betale for alle royalties, honorarer og eventuelle andre beløp du skylder på grunn av innhold du 

legger ut på eller gjennom Tjenesten, og ( iv ) du har juridisk rett og evne til å inngå disse vilkårene 

for bruk i din jurisdiksjon. 

Innholdet i Gjesteboka er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter 

og andre lover, og som mellom deg og Gjesteboka, eier Gjesteboka og beholder alle rettigheter 

innhold og service i Gjesteboka. Du vil ikke fjerne, endre eller skjule om opphavsrett, varemerker 

eller andre eiendomsrettighetede merknader innlemmet i eller følger med Gjesteboka sitt innhold og 

du vil ikke reprodusere, modifisere, tilpasse, lage avledede produkter basert på, utføre, vise, 

publisere, distribuere, overføre, kringkaste, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte Gjesteboka 

sitt innhold. 

Gjesteboka navnet og logoen er varemerker for Gjesteboka, og kan ikke kopieres, imiteres eller 

brukes, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Gjesteboka. I tillegg har alle topptekster, tilpasset 

grafikk, ikoner og skripter er tjenestemerker, varemerker av Gjesteboka, og kan ikke kopieres, 

imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Gjesteboka. 

Selv om det er Gjesteboka sin intensjon for at Tjenesten skal være tilgjengelig så mye som mulig, vil 

det være tilfeller når tjenesten kan bli forstyrret, inkludert, uten begrensning, for planlagt 

vedlikehold eller oppgraderinger, for nødreparasjoner, eller på grunn av svikt i telekommunikasjon 

koblinger og / eller utstyr. I tillegg forbeholder Gjesteboka seg retten til å fjerne ethvert innhold fra 

tjenesten av en eller annen grunn, uten forvarsel. Innhold fjernet fra tjenesten kan fortsette å bli 

lagret av Gjesteboka, uten begrensning, for å overholde visse juridiske forpliktelser, men kan ikke 

krevet gjenfunnet uten gyldig rettskjennelse. Derfor oppfordrer Gjesteboka deg å opprettholde din 

egen backup av innholdet. Med andre ord, er Gjesteboka ikke en backup-tjeneste, og du godtar at du 

ikke vil stole på tjenesten i forbindelse med innhold sikkerhetskopiering eller lagring. Gjesteboka vil 

ikke være ansvarlig overfor deg for eventuelle endringer, suspensjon eller opphør av Tjenestene, eller 

tap av innhold. Du erkjenner også at Internett kan være gjenstand for brudd på sikkerhet og at 

innsendelse av innhold eller andre opplysninger ikke er en sikker kilde. 

Du samtykker i at Gjesteboka ikke er ansvarlig for, og godkjenner ikke, innhold postet i Tjenesten. 

Gjesteboka har ingen forpliktelse til å forhåndsvise, vise, redigere eller fjerne ethvert innhold. Hvis 

innholdet bryter med disse vilkårene for bruk, kan du bære juridisk ansvar for dette innholdet. 

Ethvert innhold som ikke-konfidensiell og ikke- proprietær, vil ikke Gjesteboka være ansvarlig for 

eventuelle bruk eller utlevering av innhold. Du erkjenner og godtar at ditt forhold til Gjesteboka er 

ikke et konfidensielt, tillitsforhold, eller annen type spesielt forhold, og at din beslutning om å sende 

innhold ikke legger Gjesteboka i en posisjon som er noe forskjellig fra den posisjonen holdt av 
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medlemmer av allmennheten, herunder når det gjelder innholdet. Ikke noe av innholdet vil være 

underlagt noen taushetsplikt på den delen av Gjesteboka, og Gjesteboka er ikke ansvarlig for bruk 

eller offentliggjøring av alt innhold du oppgir. 

Det er Gjesteboka sin policy ikke å akseptere eller vurdere innhold, informasjon, ideer, forslag eller 

andre materialer enn de som vi har spesifikt bedt om og som visse vilkår og krav kan gjelde. Dette er 

for å unngå eventuelle misforståelser hvis ideene dine er like de vi har utviklet eller utvikler 

uavhengig. Følgelig betyr Gjesteboka ikke akseptere uønsket materiale eller ideer, og tar ikke ansvar 

for eventuelle materialer eller ideer som overføres. Hvis, til tross politikken vår, du velger å sende oss 

innhold, informasjon, ideer, forslag, eller andre materialer, du erklærer deg enig om at Gjesteboka 

kan gratis bruke slikt innhold, informasjon, ideer, forslag eller andre materialer, for noe formål 

overhodet, inkludert, uten begrensning, utvikle og markedsføre produkter og tjenester, uten ansvar 

eller betaling av noe slag til deg. 

ANSVARSFRASKRIVELSE 
TJENESTEN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GJESTEBOKA SITT INNHOLD, LEVERES "SOM DEN ER", 

"SOM TILGJENGELIG" OG " MED ALLE FEIL". SÅ LANGT LOVEN, HVERKEN GJESTEBOKA ELLER 

MORSELSKAP ELLER NOEN AV DERES ANSATTE, LEDERE, TILLITSVALGTE ELLER AGENTER ( SAMLET " 

GJESTEBOKA PARTER ") GIR GARANTIER ELLER FORPLIKTELSER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER 

INDIREKTE, NÅR DET : (A ) TJENESTEN, (B ) GJESTEBOKA INNHOLD, (C ) BRUKER INNHOLD, ELLER ( D) 

SIKKERHET KNYTTES TIL OVERFØRING AV INFORMASJON TIL GJESTEBOKA ELLER VIA TJENESTEN. I 

TILLEGG VIL GJESTEBOKA PARTENE HERVED SI FRA SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, 

INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT 

FORMÅL, UKRENKELIGHET, TITTEL, TOLL, SALG, SYSTEMINTEGRASJON OG FRI FOR DATAVIRUS. 

GJESTEBOKA PARTER VIL IKKE BEKREFTE ELLER GARANTERE AT TJENESTEN VIL VÆRE FEILFRI 

UAVBRUTT, AT FEIL BLIR RETTET, ELLER AT TJENESTEN ELLER SERVEREN SOM GJØR TJENESTEN 

TILGJENGELIG ER FRI FRA ALLE SKADELIGE KOMPONENTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, VIRUS. 

GJESTEBOKA PARTER GIR IKKE NOEN GARANTIER AT INFORMASJONEN ( OG EVENTUELLE 

INSTRUKSJONER ) PÅ SERVICE ER KORREKT, FULLSTENDIG, ELLER NYTTIG. DU BEKREFTER AT DIN 

BRUK AV TJENESTEN ER PÅ EGET ANSVAR. GJESTEBOKA GARANTERER IKKE AT DIN BRUK AV 

TJENESTEN ER LOVLIG I NOEN BESTEMT JURISDIKSJON, OG GJESTEBOKA PARTER FRASKRIVER SLIKE 

GARANTIER.  

VED Å BESØKE ELLER BRUKE TJENESTEN BEKREFTER OG GARANTERER AT DINE AKTIVITETER ER 

LOVLIGE I HVER JURISDIKSJONEN DU HAR TILGANG TIL ELLER BRUKER TJENESTEN. 

GJESTEBOKA PARTER STØTTER IKKE INNHOLD OG FRASKRIVER NOE ANSVAR TIL NOEN PERSON ELLER 

ENHET FOR TAP, SKADER (FAKTISKE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANNET), SKADE, KRAV, ANSVAR 

ELLER ANNEN ÅRSAK AV NOE SLAG OG KARAKTER BASERT PÅ ELLER SOM FØLGE AV NOE INNHOLD. 

ANSVARSBEGRENSNING 
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL GJESTEBOKA VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADER AV 

NOE SLAG (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR DIREKTE, INDIREKTE, ØKONOMISKE, SKADER, 

SPESIELLE, TILFELDIG ELLER INDIREKTE TAP ) SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE RELATERT TIL : (A ) 

TJENESTEN, (B ) GJESTEBOKA SITT INNHOLD, (C ) BRUKERINNHOLD; (D ) BRUK AV, MANGLENDE EVNE 
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TIL Å BRUKE, ELLER UTFØRELSE AV TJENESTEN, ( E) ETHVERT TILTAK I FORBINDELSE MED EN 

ETTERFORSKNING AV GJESTEBOKA PARTER ELLER POLITIMYNDIGHETER OM DINE ELLER NOEN 

ANDRE BRUKERES AV TJENESTEN, ( F ) ETHVERT TILTAK I FORBINDELSE MED OPPHAVSRETTIGHETER 

ELLER ANDRE RETTIGHETSHAVERE, ( G ) FEIL ELLER MANGLER I TJENESTEN FOR DRIFT, ELLER ( H ) 

ANSVAR FOR SKADE PÅ BRUKERENS DATAMASKIN, MOBIL ENHET, ELLER ANNET UTSTYR ELLER 

TEKNOLOGI INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FRA SIKKERHETSBRUDD ELLER VIRUS, 

PROGRAMFEIL, MANIPULERINGER, SVINDEL, FEIL, UTELATELSER, AVBRUDD, DEFEKT, FORSINKELSE I 

DRIFT ELLER OVERFØRING, COMPUTER LINJE ELLER NETTVERKSFEIL ELLER ANDRE TEKNISKE ELLER 

ANNEN FEIL, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, TAP AV 

GOODWILL, TAP AV DATA, ARBEIDSSTANS, NØYAKTIGHET AV RESULTATER ELLER DATAFEIL ELLER 

FEIL, SELV OM FORUTSIGBARE ELLER SELV OM GJESTEBOKA PARTER ER BLITT GJORT OPPMERKSOM 

ELLER BURDE HA VISST PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ENTEN DET AV KONTRAKT, 

UAKTSOMHET ELLER SKADE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ENTEN SOM HELT ELLER DELVIS AV 

UAKTSOMHET, NATURKATASTROFER, TELEKOMMUNIKASJONSFEIL ELLER TYVERI ELLER 

ØDELEGGELSE AV TJENESTEN ). I INGEN TILFELLER VIL GJESTEBOKA VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER 

NOEN ANDRE FOR TAP, SKADE ELLER SKADE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DØD ELLER 

PERSONSKADE. 


