Abonnementsvilkår:
Altinget Public
Købsvilkår - abonnementsaftale
1. Abonnementsaftale på den i ordrebekræftelsen anførte produkt med adgang til online
søgning i databasen (herefter kaldet Altinget Public). Altinget Public er en online database,
hvor der kan foretages opslag vedrørende personer i kommunale, regionale og statslige
institutioner i Danmark. Abonnementsaftalen er en aftale mellem kunden og ApS
Altinget.dk (herefter Altinget).
2. Adgangen til Altinget Public foregår enten via brugernavn og password udleveret fra
Altinget, eller via anvendelse af kundens IP-adresser. Udlevering samt etablering af
brugernavn og password sker hurtigst muligt efter godkendelse af ordrebekræftelsen.
Etablering af IP-adresser sker ligeledes senest samtidig med godkendelse af
ordrebekræftelsen. Altinget forbeholder sig ret til at ændre det udleverede password.
Altinget Public tilgås via public.altinget.dk med udleveret brugernavn og password.
Alternativt via IP-adgang.
3. Altinget Public er inklusiv det på ordrebekræftelsen anførte antal brugerlicenser.
4. Brugeradgangen er personlig, og Altinget Public må derfor kun benyttes af de på
ordrebekræftelsen anførte antal personer.
5. Altinget forbeholder sig ret til at registrere antallet af søgninger på Altinget Public til sikring
mod misbrug.
6. Kundens anvendelse af data skal altid foregå i overensstemmelse med såvel de
persondataretlige regler såvel som markedsføringslovens bestemmelser, herunder særligt
markedsføringslovens § 10’s forbud mod uanmodet henvendelse til forbrugere uden
forudgående samtykke. Altinget Public må ikke kopieres, mangfoldiggøres eller
reproduceres på nogen måde, der krænker Altingets rettigheder i henhold til
ophavsretsloven. Det er ikke tilladt at videresælge eller på anden måde gøre
erhvervsmæssig brug af informationer fra Altinget Public til fordel for tredjemand. Data fra
Altinget Public må for eksempel ikke stilles til rådighed for datadistributører eller andre
adressebureauer, der formidler data til tredjemand. Informationerne på Altinget Public må
ikke anvendes til udgivelse af trykte eller elektroniske publikationer og ej heller anvendes
til nogen form for oplysningstjenester. Altinget Public må ikke bruges efter aftalens ophør
og skal ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, slettes fra samtlige lokationer, fysiske
såvel som elektroniske, hvor data måtte befinde sig.

7. I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen om
abonnement på Altinget Public er Altinget berettiget til med øjeblikkelig virkning at
ophæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse:
i. Kunden anvender Altinget Public i strid med nærværende vilkår.
ii. Kunden undlader efter fremsendelse af rykkerbrev at betale for
anvendelsen af Altinget Public.
Misligholdelse af nærværende vilkår vil kunne medføre, at kunden ifalder
erstatningsansvar, hvorunder der primært henvises til erstatningsansvarsloven og
ophavsretslovens § 83.
8. I tilfælde af misligholdelse kan Altinget ifalde erstatningsansvar efter dansk rets
almindelige regler, dog er Altinget ikke ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder tabt
avance, produktionstab, tab som følge af at abonnementet ikke kan benyttes som
forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og
lignende. Ligeledes er Altinget ikke ansvarlig for noget tab som følge af fejl eller mangler
ved informationerne på Altinget Public, idet Altinget alene har rådighed over kopier af data
fra originalregistrene.
9. Altinget fakturerer for adgang til Altinget Public ved abonnementsperiodens ikrafttræden.
Betalingsfristen er 8 dage netto fra faktureringsdatoen. Ved forsinket betaling er Altinget
berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra
betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. Altinget er endvidere berettiget til at
opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.
10. Abonnementet på Altinget Public træder i kraft på datoen for ordrebekræftelsen og gælder
resten af måneden samt i den på ordrebekræftelsen anførte periode. Abonnementet
forlænges automatisk for et år ad gangen ved udløbet af den foregående
abonnementsperiode.
Abonnementet kan af begge parter opsiges skriftligt med én måneds varsel til ophør ved
udløb af en abonnementsperiode. Altinget kan opsige abonnementet med en måneds
varsel, hvis Altinget ophører med at udbyde Altinget Public.
Opsigelse af abonnementet skal ske skriftligt til adm@altinget.dk.

