Generelle betingelser
Betingelser og Vilkår for opkobling til og brug af gratis
Trådløst LAN

Gennemlæs disse Betingelser og Vilkår for opkobling til og brug af
Trådløst LAN (herefter benævnt ”Betingelser og Vilkår”), der beskriver
dine rettigheder og forpligtelser, når Du kobler op til og benytter den af
Steen & Strøm tilvejebragte trådløse adgang til Internettet (herefter
benævnt ”Trådløst LAN”).
1. Parterne. Steen & Strøm Centerdrift A/S, Arne Jacobsens Allé 20, 2300 København S, der i disse betingelser og Vilkår benævnes "Steen & Strøm",
samt Dig, der som besøgende på en af Lokationerne benævnes "Kunden", "Du" eller "Dig".
Såfremt Du er under 18 år, må du ikke bruge Trådløst LAN uden forudgående tilladelse fra dine forældre/værge.
2. Ikrafttrædelsestidspunkt. Du er underlagt disse Betingelser og Vilkår fra det tidspunkt, hvor Du har accepteret disse og foretager faktisk opkobling
til Trådløst LAN.
Bemærk i den forbindelse, at disse Betingelser og Vilkår også gælder ved dine senere opkoblinger til Trådløst LAN, idet vi gemmer oplysning om din
profil i op til 3 måneder.
3. Generelt om Trådløst LAN. Trådløst LAN omfatter trådløs opkobling via Hot Spots til Steen & Strøms netværk og derfra videre til Internettet, eller,
hvis muligt, til din egen udbyder. Du kan anvende Trådløst LAN til at sende e-mail og til at surfe på Internettet i overensstemmelse med disse
Betingelser og Vilkår. Trådløst LAN stilles til rådighed uden betaling til Steen & Strøm (gratis ydelse) og har visse begrænsninger med hensyn til kapacitet og dækning. Steen & Strøm udfører vedligeholdelse, reparationer og opgraderinger af Trådløst LAN efter behov og i et omfang, der bestemmes af
Steen & Strøm. Steen & Strøm vil tilstræbe at afhjælpe fejl ved Trådløst LAN indenfor rimelig tid, men er ikke forpligtet hertil og giver ingen garantier for
at fejl udbedres indenfor en bestemt frist efter, at fejlen er konstateret.
4. Sikkerhed på Trådløst LAN. Steen & Strøm tilvejebringer kun en trådløs adgang til Internettet og Steen & Strøm garanterer ikke, at Steen &
Strøms opkobling er sikker i enhver henseende, eller at data, som sendes over Steen & Strøms netværk eller Internettet er beskyttet imod
manipulation, kopiering, sletning eller distribution til uvedkommende. Du bærer selv ansvaret for, at den enhed, hvormed du kobler op til Trådløst LAN,
har passende virusbeskyttelse, firewall etc., og at kommunikationen til og fra din enhed efter behov er krypteret eller på anden måde beskyttet.
5. Dit udstyr. For at kunne benytte Trådløst LAN skal Du anvende udstyr, som er velegnet dertil. Du bærer det fulde ansvar for dit eget udstyr,
herunder for tilpasning af Dit udstyr. Ved benyttelse af Trådløst LAN må Du ikke benytte udstyr, som kan forårsage skade eller gene på Steen &
Strøms net eller på andet net.
6. Din benyttelse af Trådløst LAN. Du må kun anvende Trådløst LAN til eget privat brug og ikke-kommercielt øjemed i forbindelse med dit besøg i
Lokationerne i overensstemmelse med disse Betingelser og Vilkår. Du må ikke anvende Trådløst LAN:
- så skade, forstyrrelse eller gene fremkommer på Steen & Strøms netværk eller andet netværk;
- til at foretage masseudsendelse af e-mail eller sprede computervirus;
- til at sende eller modtage meget store mængder data;
- i strid med god skik og brug for tjenester af denne karakter eller i øvrigt i strid med Steen & Strøms til enhver tid gældende anvendelsespolitikker;
- til at sprede materiale eller information i strid med gældende lovgivning, eksempelvis børnepornografi, hetz mod befolkningsgrupper og bagtalelse,
eller i almindelighed opfattes som stødende eller krænkende, eksempelvis pornografisk materiale;
- på anden måde i strid med gældende lovgivning, eller
- i strid med disse Betingelser og Vilkår.
7. Reklame og markedsføring. Du giver os tilladelse til, at vi kan sende Dig elektroniske meddelelser efter metoder valgt af os med indhold af
reklame, markedsføring og anden information, når du bruger Trådløst LAN. Vi kan videreoverdrage dit samtykke til en eller flere af vores
samarbejdspartnere og leverandører. Du kan til enhver tid stoppe for modtagelsen af en sådan information m.v. ved at afbryde forbindelsen til Trådløst
LAN.
8. Vederlag for benyttelse af Trådløst LAN. Trådløst LAN leveres som en gratis tjeneste til Dig fra Steen & Strøm.
9. Afbrydelse af Din adgang til Trådløst LAN. Steen & Strøm er berettiget til - når som helst og uden forudgående varsel og uden angivelse af årsag
- at afbryde adgangen til Trådløst LAN. Sådan afbrydelse kan ske specifikt i forhold til Dig eller som en generel foranstaltning overfor flere eller alle
besøgende på én eller flere Lokationer. Sådan afbrydelse kan endvidere efter Steen & Strøms beslutning være midlertidig eller permanent.
10. Erstatning. Trådløst LAN stilles til rådighed for Dig som en valgfri og gratis tjenesteydelse, og Steen & Strøm fraskriver sig derfor ethvert ansvar
for skader og tab af enhver art, der måtte blive forvoldt eller påført Dig, dit udstyr eller dine data, og som er en direkte eller indirekte følge af din
opkobling til og brug af Trådløst LAN. Du er erstatningsansvarlig overfor Steen & Strøm for skader, tab og udgifter, som du forvolder eller påfører
Steen & Strøm, herunder forvolder på Trådløst LAN, som følge af, at du uagtsomt eller ved grov eller hensynsløs adfærd har tilsidesat almindelig god
skik og brug af Internettet eller på anden vis har tilsidesat dine forpligtelser efter disse Betingelser og Vilkår.
11. Indsamling og anvendelse af Personoplysninger. Steen & Strøm indsamler personoplysninger om Dig (herefter benævnt "Personoplysninger"),
når Du kobler op til og benytter Trådløst LAN. De Personoplysninger, vi indsamler om Dig, kan omfatte:
- e-mailadresse,
- telefonnummer,
- Internetprotokoladresser for afsender og modtager,
- transportprotokol,
- afsendende og modtagne portnumre,
- dato, tid og sted for kommunikationens start og slutning,
- placering af Hot Spot, som der kobles op til,
- tildelt brugeridentitet,
- identiteten på det benyttede udstyr (MAC adresse),
- anden information som Du eller den enhed, hvormed du kobler op til Trådløst LAN, af-giver til os.
Steen & Strøm behandler Dine Personoplysninger for at kunne overvåge sikkerhedsmæssige forhold vedrørende Trådløst LAN og for at kunne opfylde
lovgivningsmæssige krav og efterleve myndighedsbeslutninger.

Steen & Strøm kan anvende ekstern databehandler til behandling af Dine Personoplysninger. Dine Personoplysninger vil alene være genstand for
koncernintern behandling og videregivelse i/ til enheder og selskaber, der er koncernforbundne med Steen & Strøm, herunder datterselskaber og
associerede selskaber, samt til eksterne databehandlere til de formål, som er nævnt i ovenfor i nærværende bestemmelse. I forbindelse med denne
proces kan Dine personoplysninger blive sendt til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Visse af disse lande kan
have en ringere beskyttelse af personoplysninger, end der er gældende inden for EØS. Steen & Strøm har dog taget passende foranstaltninger for at
sikre, at der gælder mindst samme beskyttelse af Dine Personoplysninger ved behandling uden for EØS som ved behandling inden for EØS. Steen &
Strøm anvender cookies på visse dele af sine websites. Cookies er små tekstfiler, som lagres på Din harddisk og som gør det muligt for Steen & Strøm
at genkende Dig, når Du besøger Steen & Strøms websites, hvordan Du anvender siderne etc. Du behøver ikke acceptere cookies, og Du kan indstille
Din webbrowser, så den ikke accepterer cookies. Dine Personoplysninger gemmes og opbevares i mindst 1 år.
12. Samtykke til indsamling og behandling af Personoplysninger. Ved din accept af disse Betingelser og Vilkår, herunder ved de facto opkobling
af din enhed, til Trådløst LAN, anses Du for at have meddelt samtykke til, at Steen & Strøm retmæssigt kan indsamle, behandle og anvende Dine
Personoplysninger som anført i pkt. 11.
13. Information om registrerede Personoplysninger. Lovgivningen giver dig mulighed for at få oplyst hvilke Personoplysninger, som Steen & Strøm
har registreret om Dig. Du har også mulighed for at begære rettelse af fejlagtige oplysninger. Send Dine begæringer herom til Steen & Strøm
Centerdrift A/S, Arne Jacobsens Allé 20, 2300 København S, att. IT-afdelingen.
14. Immaterielle rettigheder. Steen & Strøm har – og skal til stadighed bevare – den fulde uindskrænkede ejendomsret, ophavsret og enhver anden
immateriel rettighed til Trådløs LAN og alle bestanddele indarbejdet deri samt til alle dokumenter og andet materiale, der knytter sig til Trådløs LAN
eller som er publiceret på Steen & Strøms websites. Steen & Strøms navne og øvrige forretningskendetegn tilhører Steen & Strøm eller Steen &
Strøms samarbejdspartnere og må i intet tilfælde kopieres eller anvendes af Dig.
15. Tvister. Disse Betingelser og Vilkår er underlagt dansk ret og danske domstoles eksklusive kompetence. Byretten i København er aftalt som
værneting.

