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1 ALLMÄNT

Denna webbplats stöder och drivs av We Effect med organisationsnummer 802004–
1524. Dessa villkor gäller för webbplatsen egeninsamling.weeffect.se för alla Insamlare,
Användare eller Givare.
Alla besök till eller användning av Webbplatsen innebär att du godkänner den senaste
versionen av villkoren. Från tid till annan uppdateras villkoren, så vänligen kontrollera
villkoren emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.
Varje enskild person som besöker Webbplatsen på vägnar av en verksamhet,
organisation eller annan enhet, garanterar att denne har nödvändig behörighet för att
kunna acceptera villkoren på dennes vägnar.
1.1 Definitioner
Beskrivning av definitioner:
”Webbplatsen”, ”Insamlingssida” eller våra "Tjänster" avser egeninsamling.weeffect.se.
”Insamlare”: en person eller organisation som skapar en insamlingssida i syfte att
samla in pengar till We Effect.
”Givare”: en person eller organisation som ger en gåva till We Effect.
”Användare” eller ”Du”: en person som går in på Webbplatsen.

2 AKTIVITETER OCH TJÄNSTER

Vem som helst kan bli en Insamlare genom att skapa en Insamlingssida. Insamlaren
skapar en personliga sida med text, bild/video, ett mål för hur mycket som ska samlas
in och ett datum då insamlingen avslutas. När sidan är klar delas Insamlingssida med
Insamlarens nätverk och de kan stödja insamlingen med gåvor som går till det projekt
som har blivit utvalt. Insamlaren kan alltid ändra text, bild/video, mål och slutdatum
för insamlingen.
När en Användare/Givare ger en gåva till Insamlingssidan skickas pengarna till We
Effect. Användaren/Givaren får ett e-postmeddelande som bekräftar gåvan.
2.1 Användarmaterial
All kommunikation eller material som överför till denna Webbplats eller till We Effect,
via e-post eller på annat sätt, oavsett orsak, kommer att behandlas som ickekonfidentiellt material som saknar äganderätt. Användaren behåller alla rättigheter till
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sådana meddelanden eller sådant material, men We Effect får en icke-exklusiv, betald,
evig och världsomspännande rätt att kopiera, distribuera, visa, använda, publicera,
översätta, anpassa, ändra och på annat sätt använda sådant material för alla ändamål
oavsett form och medium (nu kända eller för närvarande inte kända).
Skicka inte konfidentiell information till We Effect om detta inte är överenskommet
skriftligen i förväg.
Vidare garanterar Du att:
●

●

Du äger det material och den information som publicerat på eller via
Webbplatsen och Tjänster eller på annat sätt har rätt att bevilja licensrättigheter
på sådant sätt som anges i detta avsnitt.
Publiceringen av material och information på eller via Webbplatsen och
Tjänster inte kränker privaträtt, publicitetsrättigheter, upphovsrätt,
avtalsrättigheter, moraliska rättigheter, immateriella rättigheter eller annan
rättighet som tillhör annan person. Du förbinder dig att betala för alla royalties,
avgifter och andra kostnader som uppstår på grund av innehåll som du har
publicerat på eller via Webbplatsen.

Vi kan inte garantera identiteten hos Användare som du kan samverka med när du
använder Webbplatsen. Vi kan dessutom inte garantera sanningen i den information
som Användarna lämnar om sig själva eller de relationer som de beskriver.
2.2 Varumärke och Copyright
Namnet We Effect och tillhörande logotyp ägs av We Effect och får inte användas av
andra utan godkännande från oss. Sådan begäran ska inkomma skriftligen och
godkännande sker skriftligen från Generalsekreteraren.
2.3 Upphovsrätt
We Effect respekterar andras immateriella rättigheter och om någon Användare eller
Insamlare av denna webbplats anser att upphovsrätt, varumärke eller annan
äganderätt har kränkts genom ett inlägg på Webbplatsen, bör du omgående kontakta
oss. We Effect förbehåller rätten att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder
mot någon som, enligt vår uppfattning, bryter mot detta villkor, inklusive utan
begränsning, rapportera detta till lämplig brottsbekämpande myndighet.
2.4 Information på Webbplatsen
We Effect är inte ansvarig att kontrollera riktigheten i den information som ges av
Insamlare, Givare och Användare av Webbplatsen. We Effect kan inte heller hållas
ansvariga för information, framställningar eller uttalanden som Insamlare, Givare eller
andra Användare gör på Webbplatsen.
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3 SÄKERHET OCH LÖSENORD

3.1 Lösenord
Du är själv ansvarig för att ditt lösenord och konto hålls hemligt samt för alla
uttalanden, handlingar och försummelser som sker genom användning av ditt lösenord
och konto, inklusive skickad e-post och eventuella kostnader som uppstår.
Du måste därför vidta åtgärder för att säkerställa att andra inte får tillgång till ditt
lösenord och konto. We Effect kommer aldrig att be en Användare eller Insamlare att
uppge sitt lösenord.
Du får inte överlåta eller dela ditt konto med någon, och We Effect kommer att
omedelbart avsluta ditt konto i händelse av obehörig överlåtelse eller delning.
3.2 Säkerhet i samband med gåvor
Kreditkortsuppgifter hanteras av våra leverantörer och all kommunikation om pengar
och kortdata krypteras.

4 ÅTERBETALNINGSPOLICY

Alla gåvor genom Webbplatsen är bindande, med undantag för speciella och särskilda
omständigheter. Det kan exempelvis vara bevisat olaglig användning av ditt kontokort
eller motsvarande.

5 UPPSÄGNING OCH INAKTIVERING

We Effect förbehåller oss rätten att avsluta hela sidan för egen insamling
(egeninsamling.weeffect.se) alternativt med eller utan orsak och/eller förvarning, säga
upp ditt konto och din tillgång till Webbplatsen omedelbart. I tillägg kommer We Effect
inaktivera kontot vid följande händelser:
●
●
●
●

Överträdelser eller brott mot dessa Villkor
Begäran från behöriga myndigheter;
Begäran från dig;
Långa perioder av inaktivitet;
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Vidare godkänner Du att alla uppsägningar ska ske utan att We Effect inte är ansvariga
mot dig eller någon tredje part för uppsägning av ditt konto eller åtkomst till
Webbplatsen. Uppsägning av ditt konto kommer att omfatta inaktivering av eventuella
Insamlingssidor som är kopplade till kontot.
En Insamlare har också rätt att när som helst inaktivera sin Insamlingssida. Även om
ett konto endast är kopplat till inaktiva Insamlingssidor, kan det fortfarande vara
öppet.

6 KONTAKTUPPGIFTER

6.1 Hur kontaktar du oss vid frågor eller om du vill klaga?
Har du frågor kring eller vill klaga är du välkommen att kontakta vår Givarservice på
givarservice@weeffect.se
Vår målsättning är återkoppla till dig senast inom två veckor.
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