
 
Allmänna avtalsvillkor Helsinge Net Ovanåker AB, e-posttjänst privatpersoner 

Helsinge Net Ovanåker AB Besöksadress: Telefon:  0271-574 30 
828 80 Edsbyn Långgatan 6, Edsbyn E-post:  info@helsingenetovanaker.se 

1. Sekretess  
Kunden ansvarar för att lösenord och annan 
information av känslig natur förvaras på ett 
betryggande sätt.  

2. Betalning 
Kunden är skyldig att betala avgift för tjänsten enligt 
gällande prislista. Betalning sker mot separat 
faktura. Fakturering sker i förskott 1 gång per år  

3. Avtalstid 
Avtalstid är 12 månader. Avtalet förlängs sedan 
löpande med ett kalenderår. Uppsägning av avtal 
ska ha inkommit senast 1 månad innan avtalstidens 
slut. Uppsägning ska av avtalet skall vara skriftligt 
och påskriven av behörig person. 

4. Avtalsändring  
Helsinge Net Ovanåker AB har rätt att ändra 
avtalsvillkor eller tjänsten. Kunden meddelas 
skriftligen om eventuella ändringar. 
Om prishöjning sker har kund rätt att säga upp 
avtalet från och med nästa avtalsperiod. 

5. Otillåten användning 
Du får inte skicka överföra, distribuera eller 
underlätta distributionen av innehåll (t.ex. text, 
bilder, ljud, video, data, information eller 
programvara) som,  
• framkallar, förespråkar eller visar hädelser, hat, 

trångsynthet, rasism eller meningslöst våld  
• tillhandahåller eller skapar länkar till externa 

webbplatser som strider mot dessa regler för 
uppförande  

• innefattar innehåll som skyddas av 
upphovsrättslag, sekretesspolicy och 
publiceringsrättigheter eller andra tillämpliga lagar 

om du inte själv äger rättigheterna eller har 
inhämtat alla nödvändiga medgivanden  

• är avsett att skada eller utnyttja underåriga på 
något sätt  

• är olagligt eller strider mot tillämpliga lagar, 
inklusive men inte begränsat till barnpornografi, 
incest, droger, piratkopior av program och 
trakasserier  

• hotar, förföljer, förtalar, förnedrar, mobbar eller 
terroriserar en enskild person eller en grupp av 
personer, t.ex. på grund av ålder, kön, handikapp, 
etnicitet, sexuell läggning, ras eller religion, eller 
som uppmanar andra att göra det  

• skadar eller stör eller har för avsikt att skada eller 
störa en annan användares dator eller skulle 
kunna ge dig eller andra otillåten åtkomst till 
programvara eller kringgå säkerheten på 
webbplatser eller servrar, inklusive men inte 
begränsat till skräppostutskick  

• innehåller eller kan betraktas som skräppost, 
kedjebrev eller oönskad reklam 

Du får inte använda någon form av automatisk 
utrustning eller program som möjliggör utskick utan 
föregående skriftligt medgivande från Helsinge Net 
Ovanåker AB. 

6. Uppsägning 
Helsinge Net Ovanåker AB förbehåller sig rätten att 
om användaren bryter mot regler angivna under 
punkten Otillåten användning eller underlåter sig att 
betala för tjänsten, efter eget godtycke, och utan 
någon skyldighet att göra så, granska och ta bort 
innehåll och konton, när som helst och utan 
föregående meddelande. Helsinge Net Ovanåker 
förbehåller sig rätten att efter eget godtycke säga 
upp användares åtkomst till tjänst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Behandling av personuppgifter 
 
Helsinge Net Ovanåker AB, 828 80 Edsbyn, org.nr: 556816-6754 är personuppgiftsansvarig för lagring och behandling 
av personuppgifter som lämnas till eller inhämtas av oss. Personuppgifterna kommer att lagras och bearbetas i syfte att 
kunna fakturera, utföra och vidareutveckla de tjänster bolaget tillhandahåller. Uppgifterna kommer att behandlas i 
enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). För mer information om vår 
hantering av personuppgifter se www.helsingenetovanaker.se/kundservice/behandlingavpersonuppgifter. För ytterligare 
information kontakta oss via info@helsingenetovanaker.se eller via vår kundtjänst 0271-57430 

http://www.helsingenetovanaker.se/kundservice/behandlingavpersonuppgifter
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