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Brugsbetingelser 

1. Accept af aftalen om brugsbetingelser.

Ved at oprette en CareerMentor profil, hvad enten det er via en mobilenhed, mobilapplikation             
eller computer (samlet "Tjenesten") accepterer du at være bundet af (i) disse           
brugsbetingelser, (ii) vores privatlivspolitik og sikkerhedsguide, hver af som er inkorporeret          
ved henvisning i denne aftale, og (iii) alle vilkår, der er afsløret og accepteret af dig, hvis du                 
bruger yderligere funktioner, produkter eller tjenester vi tilbyder (samlet for denne "aftale").           
Hvis du ikke kan acceptere at være bundet af alle betingelserne i denne aftale, så skal du                
ikke benytte CareerMentor.

Vi kan muligvis foretage ændringer i denne aftale og til tjenesten fra tid til anden. Vi kan gøre                  
dette af forskellige årsager, herunder for at afspejle ændringer i eller krav i loven, nye               
funktioner eller ændringer i forretningspraksis. Den seneste version af denne aftale vil blive             
offentliggjort på vores hjemmeside www.careermentor.dk, og du skal derfor tjekke          
regelmæssigt for at få den seneste version. Den seneste version er den version, der gælder.               
Hvis ændringerne inkluderer væsentlige ændringer, der påvirker dine rettigheder eller          
forpligtelser, vil vi underrette dig på forhånd om ændringerne med rimelige midler, som kan              
omfatte anmeldelse via Tjenesten. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesten, efter at             
ændringerne er trådt i kraft, accepterer du automatisk den reviderede aftale. 

2. Kvalificering. 

Du skal være mindst 15 år for at oprette en konto på CareerMentor og bruge tjenesten. Ved                
at oprette en konto og bruge Tjenesten, repræsenterer du og garanterer, at:
- du kan indgå en bindende kontrakt med CareerMentor,
- du er ikke en person, der er afskåret fra at bruge Tjenesten i henhold til den danske love
- du vil overholde denne aftale og alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale            
love, regler og forordninger
- du er aldrig blevet dømt for en forbrydelse eller en angribelig overtrædelse (eller            
forbrydelse af lignende alvorlighed), en sexforbrydelse eller enhver forbrydelse, der         
involverer vold, og at du ikke er forpligtet til at registrere sig som en sexforbryder hos ethvert                
land, statsligt eller lokalt kønsovertrædelsesregister.

3. Din konto. 

For at bruge CareerMentor kan du logge ind med din e-mail og oprette en personlig profil.               
Hvis du gør det, giver du os tilladelse til at få adgang til og bruge bestemte profiloplysninger,                
inklusive dine personlige oplysninger. For mere information om de oplysninger, vi indsamler           
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fra dig, eller hvordan vi bruger dem, bedes du læse vores politik til beskyttelse af personlige                
oplysninger. 
Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af dine login-legitimationsoplysninger du bruger            
til at tilmelde dig CareerMentor, og du er alene ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted                
under disse legitimationsoplysninger. Hvis du mener, at nogen har fået adgang til din konto,              
så kontakt os med det samme på info@careermentor.dk 

4. Ændring af service og opsigelse. 

CareerMentor stræber altid efter at forbedre tjenesten og give dig ekstra funktionalitet, som            
du finder engagerende og nyttigt. Dette betyder, at vi fra tid til anden kan tilføje nye               
produktfunktioner eller forbedringer såvel som at fjerne nogle funktioner. Hvis disse          
handlinger ikke påvirker dine rettigheder eller pligter væsentligt, kan vi muligvis ikke give dig             
besked, før du modtager dem. Vi kan endda stoppe Tjenesten helt, i hvilket tilfælde vi vil               
underrette dig på forhånd, medmindre formildende omstændigheder, såsom sikkerhed eller         
sikkerhedsmæssige hensyn, forhindrer os i at gøre det.
Du kan til enhver tid slette din konto ved at følge instruktionerne i "Profil" i Tjenesten, men                
hvis du bruger en tredjeparts betalingskonto, bliver du nødt til at administrere app-køb via en              
sådan konto (f.eks. ITunes, Google Afspil) for at undgå yderligere fakturering. CareerMentor           
kan opsige din konto til enhver tid uden varsel, hvis vi mener, at du har overtrådt denne                
aftale. Efter en sådan opsigelse har du ikke ret til nogen refusion for køb. Når din konto er                 
slettet, ophører denne aftale, bortset fra at følgende bestemmelser stadig gælder for dig og             
CareerMentor: Afsnit 4, Afsnit 5 og Afsnit 12 til 19.

5. Sikkerhed; Dine interaktioner med andre brugere. 

CareerMentor bestræber sig på at opmuntre til en respektfuld brugeroplevelse gennem          
funktioner som chatfunktionen, der kun giver brugerne mulighed for at kommunikere, hvis de            
begge har angivet interesse for hinanden. Du accepterer at være forsigtig i alle interaktioner             
med andre brugere, især hvis du beslutter at indlede et mentorskab og mødes personligt.             
Derudover accepterer du også at gennemgå og følge CareerMentor's sikkerhedsvejledning         
inden du bruger tjenesten. Du accepterer, at du ikke giver dine økonomiske oplysninger            
(f.eks. dine kreditkort- eller bankkontooplysninger) eller på anden måde sender penge til           
andre brugere. Bemærk: DU ER DEN ENESTE ANSVARLIGE FOR DINE INTERAKTIONER          
MED ANDRE BRUGERE. DU FORSTÅR, AT VI IKKE FORETAGER KRIMINELLE         
BAGGRUNDSCHECK PÅ VORES BRUGERE ELLER PÅ ANDRE MÅDER SPØRGER IND         
TIL DERES BAGGRUND FORUD FOR DERES OPRETTELSE. VI TAGER IKKE         
REPRÆSENTATIONER ELLER  GARANTIER TIL ANDRES BRUGSADFÆRD.
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6. Rettigheder CareerMentor giver dig. 

CareerMentor giver dig en personlig, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-overdragelig,       
ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig og ikke-underlicensierbar licens til at få adgang til og bruge           
tjenesten. Denne licens er udelukkende beregnet til at lade dig bruge og nyde Tjenestens             
fordele, som tilbudt af CareerMentor og tilladt i henhold til denne aftale. Derfor accepterer du              
IKKE at:
- bruge Tjenesten eller noget indhold indeholdt i Tjenesten til kommercielle formål uden           
vores skriftlige samtykke.
- kopiere, ændre, transmittere, oprette afledte værker fra, gøre brug af eller gengive på            
nogen måde ethvert ophavsretligt beskyttet materiale, billeder, varemærker, handelsnavne,        
servicemærker eller anden intellektuel ejendomsret, indhold eller ejendomsmæssig       
information tilgængelig via Tjenesten uden CareerMentors forudgående skriftlige samtykke.
- udtryk eller antyde, at eventuelle udsagn, du fremsætter, godkendes af CareerMentor.
- brug en hvilken som helst robot, bot, kode, teknologi, skraber, side søgning/hentning           
applikation, proxy eller anden manuel eller automatisk enhed, metode eller proces for at få             
adgang til at, hente, indeksere, "data mine", eller på nogen måde reproducere eller omgå             
navigationsstruktur eller præsentation af tjenesten eller dens indhold.
- Brug Tjenesten på enhver måde, der kan forstyrre eller negativt påvirke Tjenesten eller de             
servere eller netværk, der er forbundet til Tjenesten.
- uploade ondsindet kode eller på anden måde kompromittere tjenestens sikkerhed.
- tilføje overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen           
af oplysninger, der sendes til eller gennem Tjenesten.
- “ramme” eller “spejle” enhver del af tjenesten uden CareerMentors forudgående skriftlige          
tilladelse.
- brug metakoder eller kode eller andre enheder, der indeholder enhver henvisning til           
CareerMentor eller Tjenesten (eller ethvert varemærke, handelsnavn, servicemærke, logo        
eller slogan fra CareerMentor) for at henvise enhver person til ethvert andet websted til             
ethvert formål.
- ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, reverse engineer, dekompilere eller på         
anden måde adskille nogen del af Tjenesten eller få andre til at gøre det.
- bruge eller udvikle tredjepartsapplikationer, der interagerer med Tjenesten eller andre         
brugernes indhold eller information uden vores skriftlige samtykke.
- brug, adgang eller offentliggør CareerMentor- applikationsprogrammeringsgrænsefladen     
uden vores skriftlige samtykke.
- undersøge, scanne eller teste sårbarheden i vores tjeneste eller ethvert system eller           
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netværk. 
- opmuntre eller promovere enhver aktivitet, der krænker denne aftale.
CareerMentor kan undersøge og tage enhver tilgængelig juridisk handling som reaktion på           
ulovlig og / eller uautoriseret brug af tjenesten, herunder opsigelse af din konto. Al software,              
som vi leverer til dig, kan automatisk downloade og installere opgraderinger, opdateringer           
eller andre nye funktioner. Du kan muligvis justere disse automatiske downloads gennem din            
enheds indstillinger.

7. Rettigheder, du giver CareerMentor. 

Ved at oprette en konto, giver du til CareerMentor en verdensomspændende, overførbar,           
underlicensierbar, royaltyfri, ret og licens til at være vært, lagre, bruge, kopiere, vise,            
reproducere, tilpasse, redigere, offentliggøre, ændre og distribuere oplysninger, du        
registrerer i vores platform, såvel som alle oplysninger, du poster, uploader, viser eller på             
anden måde stiller til rådighed (samlet "post") på Tjenesten eller overfører til andre brugere             
(samlet "Indhold"). Career mentor’s licens til dit indhold skal være ikke-eksklusivt, bortset fra            
at CareerMentors licens skal være eksklusiv med hensyn til afledte værker oprettet ved brug             
af tjenesten. For eksempel ville CareerMentor have en eksklusiv licens til skærmbilleder af            
tjenesten, der inkluderer dit indhold. Vores licens til dit indhold er underlagt dine rettigheder i              
henhold til gældende lov (f.eks. Love om beskyttelse af personoplysninger i det omfang            
ethvert indhold indeholder personlige oplysninger som defineret i disse love) og er med det             
begrænsede formål at betjene, udvikle, levere og forbedre Tjenesten. Du accepterer, at alt            
indhold, du placerer, eller at du bemyndiger os til på tjenesten, kan ses af andre brugere og                
kan ses af enhver person, der besøger eller deltager i tjenesten (såsom personer, der             
muligvis får delt indhold fra andre CareerMentor brugere).

Du accepterer, at alle oplysninger, du sender ved oprettelse af din konto, er nøjagtige og               
sandfærdige, og giver licens til CareerMentor for at behandle de disse oplysninger. 
Du forstår og accepterer, at vi kan overvåge eller gennemse alt indhold, du poster som en                
del af en tjenesten. Vi kan slette alt indhold, helt eller delvist, hvis der forekommer indhold                
som er i strid med denne aftale eller kan skade Tjenestens omdømme. 

Når du kommunikerer med vores CareerMentor-team, accepterer du at være respektfuld og            
venlig. Hvis vi føler, at din adfærd over for nogen af vores teamrepræsentanter eller andre               
medarbejdere til enhver tid er truende eller stødende, forbeholder vi os retten til straks at               
slette din konto.I betragtning af, at CareerMentor giver dig mulighed for at bruge Tjenesten,              
accepterer du, at vores tilknyttede virksomheder og tredjepartspartnere muligvis kan placere           
reklame på Tjenesten. Ved at indsende forslag eller feedback til CareerMentor angående            
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vores Service, accepterer du, at CareerMentor kan bruge og dele sådan feedback til ethvert              
formål uden at kompensere dig.  

Du accepterer, at CareerMentor kan få adgang til at bevare og videregive dine             
kontooplysninger og indhold, hvis det kræves for at gøre det ved lov eller i god tro, at sådan                  
adgang, bevarelse eller videregivelse er rimeligt nødvendigt, såsom: (i) overholder juridisk           
processer; (ii) at håndhæve denne aftale; (iii) svare på påstande om, at ethvert indhold              
krænker tredjeparts rettigheder; (iv) besvare dine anmodninger om kundeservice; eller (v)           
beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for selskabet eller enhver anden           
person. 

8. Fællesskabsregler. 

Ved at bruge Tjenesten accepterer du, at du ikke:
- bruger Tjenesten til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til denne aftale.
- brug Tjenesten til ethvert skadeligt eller uærligt formål.
- brug Tjenesten for at skade CareerMentor.
- overtræder vores adfærdskodeks, som opdateres løbende.
- spam, anmode om penge fra eller bedragere vores brugere.
- efterligne enhver person eller placere billeder af en anden uden personens tilladelse.
- mobbe, skræmme, angribe, chikanere eller mishandle enhver person.
- indsende alt indhold, der krænker eller krænker andres rettigheder, herunder rettigheder til           
reklame, privatliv, copyright, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret
- indsende alt indhold, der er hade udtalelser, truende, seksuelt eksplicit eller pornografiske;           
tilskynder til vold; eller indeholder nøgenhed eller grafisk eller grundlæggende vold.
- indsende ethvert indhold, der fremmer racisme, fordomme, had eller fysisk skade af enhver            
art mod enhver gruppe eller individ.
- anmode om adgangskoder til ethvert formål eller personlige identificerende oplysninger til          
kommercielle eller ulovlige formål fra andre brugere eller formidle en anden persons           
personlige oplysninger uden hans eller hendes tilladelse.
- brug en anden brugers konto, del en konto med en anden bruger eller vedligehold mere              
end en konto.
- opret en anden konto, hvis vi allerede har slettet din konto, medmindre du har vores              
tilladelse.

CareerMentor forbeholder sig retten til at undersøge og/eller slette din konto uden refusion             
af køb, hvis du har overtrådt denne Aftale. Misbrug af Tjenesten eller adfærd som              
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CareerMentor betragter som upassende eller ulovlige, herunder handlinger eller         
kommunikation, kan vi slette din konto uden yderligere varsel.  

9. Andre brugerindhold. 

Selvom CareerMentor forbeholder sig retten til at gennemse og fjerne indhold, der krænker            
denne aftale, er ansvaret for sådan et indhold placeret hos afsenderen/brugeren, der poster            
den. CareerMentor kan ikke garantere, at alt indhold overholder denne aftale. Hvis du ser             
Indhold på Tjenesten, der overtræder denne aftale, skal du rapportere det ind til os inde i               
Tjenesten eller ved at kontakte os på info@careermentor.dk

10. Ansvarsfraskrivelse. 

CareerMentor leverer Tjenesten på en "som den er" og "som tilgængelig" basis og i det              
omfang, det er tilladt ved ud fra loven. Vi yder ingen garantier for enhver art, uanset               
udtrykkelig, underforstået, lovgivningsmæssigt eller andet med hensyn til Tjenesten..        
CareerMentor repræsenterer ikke eller garanterer, at (a) servicen vil være uhindret, sikker           
eller fejlfri, (b) mangler eller fejl i Tjenesten vil blive korrigeret, eller (c), at noget indhold eller                
information, du får på eller gennem Tjenesten er akkurat.

CareerMentor påtager sig intet ansvar for noget indhold, som du eller en anden bruger eller               
tredjepart poster, sender eller modtager gennem tjenesten. CareerMentor påtager sig intet           
ansvar for nogen opførelse af dig eller nogen anden bruger, på eller fra tjenesten. 

11. Tredjeparts tjenester

Tjenesten kan indeholde reklamer og kampagner, der tilbydes af tredjepart og links til andre             
websteder eller ressourcer. CareerMentor er ikke ansvarlig for tilgængeligheden (eller         
manglen på tilgængelighed) af sådanne eksterne websteder eller ressourcer. Hvis du vælger           
at interagere med de tredjepart, der stilles til rådighed gennem vores tjeneste, vil sådanne             
parts betingelser regulere deres forhold til dig. CareerMentor er ikke ansvarlig for eller            
ansvarlig for sådanne tredjeparts vilkår eller handlinger.

12. Gældende lov.

Danmarks love skal uden hensyntagen være i konflikt med denne aftale og vil gælde for              
enhver Tjeneste, der opstår som følge af eller vedrører denne aftale.

14. Mødested.
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Bortset fra love, der kan anbringes korrekt i en domstol med mindre krav med kompetent               
jurisdiktion i det amt, hvor du er bosiddende eller i Danmark, er alle krav, der opstår som                 
følge af eller relateret til denne aftale til Tjenesten vil det udelukkende blive retliggjort ved de                
lokale domstole i København, Danmark.  

15. Hele aftalen; Andet.

Denne aftale sammen med fortrolighedspolitikken, sikkerhedsvejledning og eventuelle vilkår,        
der er tilgængeligt for dig, hvis du bruger eller har brugt funktioner, produkter eller tjenester,              
vi tilbyder på Tjenesten. Hele aftalen mellem dig og dit forhold til CareerMentor og brugen af               
tjenesten med følgende undtagelse: Hvis en bestemmelse i denne aftale holdes ugyldig,           
forbliver resten af denne aftale i fuld kraft og virkning. Manglen på CareerMentor med at              
udøve eller håndhæve nogen ret eller bestemmelse i denne aftale udgør ikke et afkald på              
denne ret eller bestemmelse. Du accepterer, at din CareerMentor konto ikke kan overføres,            
og at alle dine rettigheder til din konto og dens indhold ophører ved din død. Intet agentur,                
partnerskab, joint venture eller andet specielt forhold eller ansættelse oprettes som et           
resultat af denne aftale, og du må derfor ikke fremsætte nogen repræsentationer på vegne             
af eller binde CareerMentor på nogen måder.
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