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Sist oppdatert: desember 2019
1 INNLEDNING
Disse vilkårene regulerer abonnement på blader utgitt av Utdanningsforbundet. Mer
om bladene og våre abonnementsalternativer finner du på Utdanningsnytt.no. Fra tid
til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg
direkte om oppdateringen gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt ved
registrering. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene i sin helhet, blant annet for å forstå
hvordan dine personopplysninger behandles av Utdanningsforbundet.
2 BESTILLING OG BETALING
Aldersgrensen for å bestille abonnement fra Utdanningsforbundet er 18 år. Du kan
inngå avtale om løpende abonnement med ett års termin. Gjeldende alternativer og
priser finner du på Utdanningsnytt.no. Utdanningsforbundet forbeholder seg retten til
å endre prisene på de løpende abonnementene. Nye priser og produktendringer
kunngjøres på Utdanningsnytt.no. Alle abonnement forskuddsbetales.
3 VARIGHET OG OPPSIGELSE
Ditt abonnement fornyes automatisk inntil du eventuelt sier opp abonnementet.
Abonnement kan når som helst sies opp med virking fra neste terminforfall.
Bladleveranse kan om ønskelig opphøre midt i en avtalt abonnementsperiode, men
uten rett til refusjon for blader som ikke leveres. Manglende betaling ansees ikke som
oppsigelse. Oppsigelse kan sendes til abonnement@utdanningsnytt.no
4 ANGRERETT
Bestilling av abonnement er underlagt angrerett. Du har rett til å gå fra avtalen ved å
gi Utdanningsforbundet ved abonnement@utdanningsnytt.no melding om dette innen
14 dager etter bestilling.
5 RETTIGHETER
Alle rettigheter til tjenester og innhold på blader utgitt av Utdanningsforbundet tilhører
Utdanningsforbundet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte
mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med Utdanningsforbundet.
6 ANSVAR VED TEKNISKE PROBLEMER
Om bladleveringen uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer
utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det
du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket blad, vil
Utdanningsforbundet ettersende bladet forutsatt at du snarest melder fra om
uteblivelser til Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet er uansett ikke under noen
omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at
produktene ikke kan benyttes som forutsatt.

7 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Ved å akseptere disse abonnementsvilkårene samtykker du til at
Utdanningsforbundet kan behandle dine personopplysninger i tråd med følgende
retningslinjer og vår personvernerklæring (se personvernerklæringen på
utdanningsnytt.no).
Informasjon som lagres
Utdanningsforbundet lagrer og bruker opplysninger om navn, e-post, adresse og
telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler, samt hvilken
tjeneste du bestiller.
Formålet med lagringen
Opplysningene brukes av Utdanningsforbundet for å gjennomføre avtalen med deg
og til å forbedre og videreutvikle tjenestene.
Utlevering til tredjeparter
Vi gjør oppmerksom på at opplysningene utleveres til tredjeparter som trykkeri og
distributør. Opplysningene benyttes til samme formål som de ble innsamlet til slik at
Utdanningsforbundet skal kunne gjennomføre avtalen med deg.
Innsyn, retting og sletting
Du har rett til innsyn i de opplysninger som Utdanningsforbundet har registrert om
deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å
være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er
nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, men du kan når som helst
kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å
gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Utdanningsforbundet.
Utdanningsforbundet er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som
behandles gjennom Utdanningsforbundet. Dersom du har spørsmål eller om
Utdanningsforbundet har registrert opplysninger om deg som ikke er korrekte, kan du
kontakte oss på epost abonnement@utdanningsnytt.no. Ved saker som krever
grundig saksbehandling se vår personvernerklæring på utdanningsnytt.no
8 SAMTYKKE TIL INFORMASJON
Så lenge du har et aktivt kundeforhold til Utdanningsforbundet vil
Utdanningsforbundet kunne sende deg informasjon om abonnementet i form av epost, sms eller lignende basert på kundeforholdet mellom deg og
Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet anser kundeforholdet for å være aktivt så
lenge du benytter Utdanningsforbundets tjenester. Dersom du ikke ønsker å motta
informasjon kan du gi beskjed til oss på abonnement@utdanningsnytt.no

