
Användarvillkor för tjänsten Netvisor mellan Visma Solutions Oy och Användaren

Läs noggrant igenom dessa användarvillkor innan du börjar använda Tjänsten för första
gången. Genom att klicka på ”Jag godkänner” godkänner du villkoren i detta avtal.
ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ANSES ALLTID BETYDA ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL,
FÖRSTÅTT INNEHÅLLET I DET OCH FÖRBUNDIT DIG ATT TILL SAMTLIGA DELAR IAKTTA
AVTALSVILLKOREN.

Om du inte godkänner samtliga villkor i detta avtal ska du klicka på ”Jag godkänner inte”. Då har
du inte rätt att använda denna programvara.

----

Parterna i detta avtal (nedan ”Avtalet”) är slutanvändaren (en privatperson, nedan
”Användaren”) och Visma Solutions Oy (”Visma”). Med detta Avtal ges Användaren vissa
rättigheter att använda den Tjänst som har definierats i punkt 1. Visma förbehåller sig alla övriga
rättigheter till Tjänsten. I detta Avtal definieras Användarens behörigheter. Detta är inte ett
köpekontrakt.

1. Tjänst

Tjänsten Netvisor (Tjänsten) är en ekonomiförvaltningstjänst som erbjuds enligt
servicemodellen Saas och som Visma utvecklar och levererar till kunderna.  För
användning av Tjänsten krävs ett avtal mellan Visma och företaget/organisationen
(nedan ”Kunden”) om användning av Tjänsten. Detta Avtal är en del av det totala avtalet
mellan Visma och Kunden gällande Tjänsten, inklusive följande avtal:

- Tjänstens allmänna avtalsvillkor för företag
- Tjänstens allmänna avtalsvillkor för Partner-kunder

2. Avtalets ikraftträdande

Avtalet träder i kraft omedelbart efter att Användaren har godkänt villkoren i detta Avtal
på ovanstående sätt.

3.  Användarens rättigheter och ansvar

Tjänsten är avsedd endast för Användare som har auktoriserats av Kunden och enbart
för användning som har definierats i detta Avtal. Användaren ska vara myndig och ha
rättshandlingsförmåga.

Användaren får använda och förbinder sig att använda Tjänsten enbart för
ekonomiförvaltningens och verksamhetsstyrningens behov inom det företag eller den



organisation som Användaren representerar samt i enlighet med lag, god sed och
gällande villkor i det avtal om behörighet som gäller för tjänsten Netvisor. Tjänsten får
inte användas på ett sätt som är lagstridigt, menligt, kränkande eller skadligt för Tjänsten
eller användningen av denna, Kunden, Visma, tredje part eller utomstående.

Det är inte tillåtet att via Tjänsten göra massutskick av e-post som mottagaren inte har
gett sitt tillstånd till i förväg (förbud mot att sända skräppost).

Behörigheten är personlig. Användaren ansvarar för att användarnamnet och lösenordet
förvaras på ett säkert sätt och för att de personliga koderna inte överlåts till andra.
Användaren ansvarar för användning av Tjänsten som sker med Användarens
användarnamn och lösenord. Användaren är skyldig att omedelbart informera Visma om
användarnamnet och lösenordet har kommit till tredje parts kännedom eller om denne
misstänker att användarkoderna har missbrukats.

Användaren ansvarar för att den information som sparas och behandlas är korrekt samt
för att materialet inte kränker tredje parts rättigheter eller gällande lagstiftning.

Användaren är skyldig att omedelbart informera Visma om betydande brister i
datasäkerheten eller datasäkerhetsbrott som äventyrar Tjänsten eller användningen av
den eller misstankar om sådana.

4. Vismas rättigheter och ansvar

Visma har rätt att via Tjänsten till Användaren skicka upplysningar, meddelanden och
andra underrättelser som anknyter till produktionen av Tjänsten.

Visma har rätt att utan att höra Användaren spärra Användarens tillgång till Tjänsten om
Visma av välgrundade skäl misstänker att Kunden eller Användaren belastar eller
använder Tjänsten i strid med avtalsvillkoren eller på ett sätt som äventyrar produktionen
av Tjänsten för övriga användare. Visma ska utan oskäligt dröjsmål informera
Användaren om orsakerna till att tillgången till tjänsten har spärrats.

5. Hantering av personuppgifter och datasekretess

Användaren godkänner att de personuppgifter som denne har lämnat via Tjänsten kan
behandlas av Visma i enlighet med registerbeskrivningen (länk till registerbeskrivningen)
på de sätt som personuppgiftslagstiftningen tillåter.

Visma har rätt att i syfte att bevaka Kundens och Användarens intressen och säkerställa
kvaliteten på Tjänsten inom Vismakoncernen och till utvalda aktörer bland Vismas



underleverantörer dela med sig av de personuppgifter som Användaren har uppgett via
Tjänsten.

Visma behandlar i egenskap av registeransvarig Kundens och Användarens
personuppgifter inom sina olika verksamheter, till exempel inom kundservice, försäljning
och fakturering. I en del av denna verksamhet används underleverantörer, varvid en del
personuppgifter kan föras utanför EU/EES-området. Visma ingår alltid ett avtal om
hantering av personuppgifter (Data processing agreement DPA) med sina
underleverantörer. Detta avtal tryggar Användarens integritetsskydd. Mer information om
Vismakoncernens standarder för säkerhet och integritetsskydd finns på:
https://www.visma.com/trust-centre/
https://www.visma.com/privacy-statement/

6. Ändring av användarvillkoren för Tjänsten

Visma informerar om ändringar i villkoren för detta Avtal genom att publicera de ändrade
villkoren på webbplatsen www.netvisor.fi, i Tjänsten eller på inloggningssidan för
Tjänsten, om ändringen följer av en lagändring eller ett myndighetsbeslut eller har skett
på Vismas initiativ och inte väsentligt ökar Användarens avtalsenliga skyldigheter eller
minskar Användarens rättigheter. Ändringen träder i kraft när den har publicerats på
webbplatsen www.netvisor.fi och i Tjänsten. Om ändringen inte beror på en lagändring
eller ett myndighetsbeslut, om den görs på Vismas initiativ och om den väsentligt ändrar
Användarens avtalsenliga skyldigheter eller väsentligt försämrar Användarens rättigheter
informerar Visma Användaren om ändringen i förväg via Tjänsten eller per post.
Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, dock tidigast en (1)
månad efter att meddelandet skickades till Kunden.

Avtalet fortsätter att gälla med det ändrade innehållet om inte Användaren inom en (1)
månad från det att meddelandet om ändringen skickades meddelar Visma att ändringen
inte godkänns. Om Användaren inte godkänner ändringen upphör behörigheten
omedelbart. Användaren anses ha godkänt ändringen när denne har fått kännedom om
ändringen och fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringen har trätt i kraft.

Användarvillkoren för tjänsten Netvisor finns tillgängliga på www.netvisor.fi, i Tjänsten
och i Communitytjänsten och innehåller alltid ett omnämnande om när de senast
ändrades.
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