Användarvillkor för RIB Kunskapstest
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller webbapplikationen RIB
Kunskapstest. Genom att använda RIB Kunskapstest accepterar du dessa villkor. Läs igenom
dem noggrant.
Genom att acceptera avtalet accepterar ni att inte:








använda produkten på annat sätt eller göra kopior av den än vad som anges som
tillåtet i den här licensen.
kopiera, översätta, kompilera om eller demontera produkten och skapa nya program
med produkten.
hyra ut, sälja, publicera, tilldela, överföra eller överlåta hela eller delar av produkten
till någon annan utom i den utsträckning som anges.
sammanfoga hela eller delar av produkten med andra program.
sprida material utanför din organisation.
producera lokalt material som bryter mot lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk.
producera lokalt material som bryter mot Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Genom att acceptera licensavtalet godkänner ni att:







diagnos- och användningsdata automatiskt kan komma att skickas in till RIB
användarstatistik. Informationen skickas till MSB så att utvecklarna av RIB
programpaket bättre förstår hur du använder programmen, i syfte att göra framtida
versioner av programmen bättre och mer anpassade för dig och andra användare.
MSB samlar inte in några personliga uppgifter om enskilda användare.
MSB inte har ansvar för informationsinnehållet i det lokalt producerade materialet.
MSB har rätt att fritt och utan kostnad använda det material som producerats lokalt
hos användarna.
MSB inte har ansvar för att lagra testresultat.

COPYRIGHT
Att mångfaldiga innehållet i produkten helt eller delvis, utan medgivande av MSB, är
förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER OCH ANSVAR
Allt ansvar vid användandet av produkten vilar på användaren. MSB frånsäger sig allt ansvar
för produktens funktion eller användbarhet för något visst ändamål. MSB åtar sig inget
ansvar för följdskador eller indirekta skador, förlust av data eller datatid eller för skador som
utgör en direkt eller indirekt följd av användningen eller utnyttjandet av innehållet eller
informationen i produkten. MSB åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i
databaserna och inte heller för skador eller förluster som kan uppkomma på grund av fel
eller brister i databaserna.

