Brukervilkår
Mailvideo
Disse brukervilkårene (ogsån kalt “brukeravtale”) er gjeldende for tjenesten Mailvideo. Mailvideo
(også kalt “vi”, “oss”, “tjenesten”) sitt mål er å gjøre det enkelt for deg som bruker å lage og dele
videoer på e-post.

1.Introduksjon
Når du oppretter en bruker på Mailvideo inngår du i en brukeravtale med oss. Du aksepterer
dermed også brukervilkår og personvernerklæring. Du vil gjennom Mailvideo alltid ha tilgang til
brukervilkår on personvernerklæring nederst på siden og/eller under profilinnstillinger.
Vi respekterer din sikkerhet og rettigheter til dine data og innhold. Tilsvarende forventer vi at du
som bruker av vår tjeneste respekterer vår brukeravtale.
Brukeravtalen vedrører din bruk av tjenesten “Mailvideo” som er eiet, administrert og kontrollert
av Mailvideo AS (herunder også kalt “Mailvideo” og “bedriften”), org. nr. 827 043 192, Eilert
Sundts gate 11 A, 0259 Oslo. Mailvideo er ansvarlig for alle dine opplysninger og innhold som
du har lastet opp til Mailvideo og dertilhørende sider og apps. Brukeravtalen trer i kraft når du
oppretter en konto på Mailvideo og har godkjent Brukeravtalen i opprettelsesprosessen.

2. Immaterielle rettigheter
I denne brukeravtalen godkjenner du at innhold som er laget av Mailvideo eies av Mailvideo.
Dette inkluderer innhold som Mailvideo stiller til rådighet, inkludert men ikke begrenset til:
videoer, bilder, filer, software, informasjon, logoer, design, artikler., kataloger, brosjyrer, og annet
informasjonsmateriale. Som bruker har du rettighet til å se innholdet.
Du som bruker eier ditt eget innhold. Mailvideo har ingen rettigheter til det innholdet du laster
opp og deler gjennom Mailvideo. Les mer om dette i punkt 4. og 5.

3. Begrensninger
Du er gjennom denne brukeravtalen begrenset til å ikke kunne gjøre følgende med vårt innhold:
publisering av vårt innhold på andre medier; salg, lisensering eller på annen måte
kommersialisere vårt innhold; offentlig visning av vårt innhold, med mindre vi har gitt skriftlig
samtykke til dette; bruke Mailvideo på en måte som kan skade oss, andre personer, eller andre

bedrifter, eller til noe som er ulovlig; laste opp noe som inneholder virus eller andre former for
skadelig kode; bruke Mailvideo til datamining, eller til å samle inn data eller hente ut data til
annet formål enn det tjenesten tilbyr.
Dine brukeropplysninger til Mailvideo, herunder brukernavn og passord, skal håndteres
konfidensielt. Din bruker skal kun benyttes av deg. Det er ikke tillatt å dele dine
brukeropplysninger eller tilgang til brukeren med andre enn deg selv.

4. Brukervilkår for opplastning, visning og deling av ditt innhold
I denne brukeravtalen er “ditt innhold” definert som: de lydfiler, tekst, bilder, filer eller annet
materiale, du velger å laste opp eller skrive inn på Mailvideo. Det er ditt ansvar å sørge for at du
har de nødvendige rettigheter til det innholdet du velger å laste opp til tjenesten vår, og at
innholdet overholder denne bruksavtalen. Vi kan bli nødt til å involvere oss dersom innholdet ditt
strider med brukeravtalen. Du vil bli informert dersom ditt innhold strider med avtalen. Vi har
rett til å fjerne det innholdet som strider med brukeravtalen.
Ditt innhold og informasjon blir håndtert på en sikker og trygg måte. Dette kan leses mer om
under personvernerklæringen.

4.1. Immaterielle rettigheter for ditt innhold
Det er ditt ansvar å sørge for at du har nødvendige rettigheter til det innholdet du deler på
Mailvideo. Vi forbeholder oss rett til å fjerne ditt innhold dersom en tredjepart informerer oss om
at innholdet ditt strider med deres opphavsrett. Gjentagne brudd på opphavsrett vil lede til av vi
lukker din tilgang til Mailvideo.

4.2. Restriksjoner for ditt innhold
Det er viktig at ditt innhold overholder loven. Det er ikke tillatt å laste opp og dele innhold på
Mailvideo som er en eller flere av følgende: av sexuel karakter; krenker tredjeparts opphavsrett;
promoterer hat eller er av diskriminerende karakter; er forbundet med terrorgrupper; utnytter
minoritetsgrupper, mindreårige eller mennesker generelt; viser vold mot mennesker eller dyr;
promoterer ulovlige handlinger; promoterer misinformasjon mot vaksiner eller misledende
informasjon omkring tragedier; selskandende. Vi forbeholder oss retten til å lukke din bruker til
enhver tid dersom du ikke overholder denne brukeravtalen.

4.3. Restriksjoner for teknisk bruk
Når du laster opp og/eller viser ditt innhold på Mailvideo skal du ikke: laste opp tvilsomme
programmer eller annen type programvare som kan skade tjenesten; laste opp

uhensiktsmessige mengder av innhold som strider imot den datamengde din bruker har
tillatelse til å laste opp; forsøke å manipulere eller på annen vis foreta handling som potensielt
kan skade tjenesten.

5. Lisenser du gir Mailvideo
Når du laster opp innhold til Mailvideo er det deg, og kun deg, som opprettholder eierskap og
opphavsrett til ditt innhold. Det er du som velger hvilke innhold som skal deles. Tjenesten
benyttes av deg til å dele innhold med andre. Ved deling via åpen lenke er du klar over at alle
med tilgang til lenken kan se det innholdet som er delt. Hverken Mailvideo eller Mailvideo AS vil
vise ditt innhold andre steder uten din skriftlige tillatelse.

5.1. Tillatelser du gir Mailvideo
Du gir Mailvideo tillatelse til å: Strømme ditt innhold; distribuere ditt innhold på Mailvideo basert
på dine innstillinger for deling; distribuere et bilde av deler av ditt innhold, eksempelvis et
miniatyrbilde/thumbnail for å illustrere innholdet du deler på e-post; komprimere ditt innhold.
Disse tillatelsene gir du tjenesten når du laster opp innhold til Mailvideo. Tillatelsene slutter, når
du eller Mailvideo sletter ditt innhold eller din konto. Tillatelsene gjelder for alt innhold du laster
opp til tjenesten.

6. Ingen garantier
Mailvideo tilbys slik det framstår med tilhørende funksjoner. Mailvideo AS gir ingen garantier
relatert til verken tjenesten eller ditt innhold.

7. Ansvarsbegrensing
Mailvideo, Mailvideo AS, ansatte, direktører, eller andre personer tilknyttet Mailvideo AS er ikke
ansvarlige for noen form for konflikt eller tvist som oppstår relatert til din bruk av tjenesten, og
er heller ikke ansvarlige for noe indirekte som oppstår på grunn av eller på noen måte relatert til
din bruk av tjenesten.
Mailvideo leveres til deg som den er, og vi fraskriver oss all ansvar for ditt innhold som du
tilgjengeliggjør på et hvilket som helst tidspunkt. Vi garanterer ikke for at ditt innhold blir lagret
på tjenesten, og at mottakeren du deler innholdet med kan se innholdet. Du benytter dermed
tjenesten på ditt eget ansvar. Vi er heller ikke ansvarlige dersom tredjeparter misbruker ditt
innhold, eksempelvis dersom mottakeren deler lenke til ditt innhold videre. Vi står ikke
ansvarlige for deling gjennom tredjepartstjenester.

8. Erstatning
Du erklærer herved å ikke stille krav mot Mailvideo, Mailvideo AS, ansatte, direktører eller andre
personer tilknyttet Mailvideo AS for ansvar, utgifter, krav, handlinger, skader eller omkostninger,
som oppstår ut fra eller i relasjon til ditt brudd på noen av vilkårene i denne brukeravtalen.

9. Gyldighet av enkelte bestemmelser
Hvis noen av bestemmelsene i denne brukeravtalen er funnet ugyldige eller ikke kan håndheves i
henhold til enhver gjeldende lov, skal en dette ikke gjøre vilkårene i denne brukeravtalen ugyldige
som helhet. De vilkårene som vurderes ugyldige skal fjernes uten at det påvirker den resterende
brukeravtalen.

10. Vilkårsvariation
Mailvideo har tillatelse til å revidere denne brukeravtalen på et hvilket som helst tidspunkt.
Revidering av denne brukeravtalen varsles til deg som bruker minst 4 uker før de trer i kraft.
Større endringer vil bli opplyst til deg som bruker av Mailvideo og krever samtidig din aksept
dersom det vurderes som større endringer. Vi anbefaler også at du løpende holder deg
oppdatert på denne brukeravtalen.
Mailvideo kan ikke endre vilkår i brukeravtalen som påvirker ditt eierskap og immaterielle
rettigheter til ditt innhold. Mailvideo kan gjøre mindre revideringer som eksempelvis korrektur,
grammatiske justeringer som høyner forståelse av eksisterende innhold, samt tilpasning av
forretningsmodellen og priser for bruk.

11. Omfang:
Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss og deg i forhold til din bruk av Mailvideo og
erstatter alle tidligere avtaler.

12. Gjeldende lov og jurisdiksjon:
Disse brukervilkårene håndteres i relasjon til lovgivningen i Norge, og du erkjenner de norske
domstolene som jurisdiksjon til løsning av eventuelle tvister.

