
E-verdierTM bruksvilkår  

Disse bruksvilkårene gjelder som avtale mellom Norsk Industri og din virksomhet som kunde for 
bruken av E-verdier. Ved registering av bruker av E-verdier aksepteres disse vilkårene. 

1. Bruksrett til E-verdier  

Som kunde får du tilgang og rett til å bruke E-verdier på de vilkårene som følger i disse 
bruksvilkårene. E-verdier er et verktøy til forbedring av arbeidsmiljøet.  

For tilgang og bruk av E-verdier kreves gyldig abonnement. Nye versjoner av E-verdier, ny 
funksjonalitet eller andre moduler som lanseres i abonnementsperioden er inkludert i 
abonnementet.  

Norsk Industri står fritt til å bestemme om og når nye versjonsoppdateringer skal lanseres, men vil 
varsle alle kunder i forkant av lengre planlagte nedetidstilfeller. Norsk Industri tilbyr ikke gjennom 
dette abonnementet noen vedlikeholdsforpliktelse eller noen supportforpliktelse. Men Norsk 
Industri vil etter beste evne forsøke å gi kundene den bistanden de trenger, og vanligvis ha en 
innledende support-samtale.  

Norsk Industri kan stenge tilgangen til E-verdier ved brudd på disse bruksvilkårene.  

2. Brukere og brukeropprettelse  

Ved førstegangsregistrering vil din virksomhet få en bruker kalt «Bedriftseier». Denne brukeren kan 
opprette nye brukere for ulike roller innad i eget selskap eller organisasjon.  

Alle brukere uavhengig av tittel eller rolle vil være en personlig bruker registrert for en navngitt 
person og epostadresse. Bedriftseier kan ikke opprette brukere for personer som ikke er ansatt i eget 
selskap eller organisasjon. Antall brukere en bedriftseier kan opprette er begrenset av hvilket 
abonnement din virksomhet har. Se her: E-verdier 

Alle brukere plikter å holde sitt brukernavn og passord hemmelig og ikke dele tilgang med andre 
personer.  

3. Pris og abonnementsperiode   

Prisen for abonnementet betales forskuddsvis årlig. Ved forsinket betaling vil det påløpe 
forsinkelsesrenter etter forsinkelsesloven av 1976. 

Abonnementsperioden løper årlig og gir en tilgang- og bruksrett til den samme dato året etter gyldig 
brukeropprettelse for førstegangs bruk (1. mars for abonnement startet ved skuddår). 
Abonnementet vil fortsette å løpe for nye årlige perioder med mindre det sies opp av kunden.  

Kunden kan med skriftlig varsel til kurs@norskindustri.no si opp abonnementet, senest innen 30 
dager før oppstart av ny abonnementsperiode.  

Prisen for abonnementet er tilgjengelig her: E-verdier. Prisen vil justeres årlig og varsles alle kunder 
seneste i løpet av november hvert år, men virkning for alle abonnementer det påfølgende året (fra 1. 
januar).  

4. Immaterielle rettigheter  
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Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til bruk av E-
verdier tilhører Norsk Industri. Tilgangs- og bruksretten til E-verdier innebærer kun en tidsbegrenset, 
ikke-eksklusiv rett til nettopp tilgang og bruk av verktøyet. 

Virksomhetene skal avstå fra å kopiere, dele, distribuere eller låne bort sin tilgang og bruksrett til 
tredjeparter, eller skape produkter eller løsninger som ligner på E-verdier. Virksomheten skal avstå 
fra å bruke E-verdier på en måte som strider mot loven eller skader programvaren, og avstå fra å 
foreta omvendt utvikling av løsningen.  

5. Sikkerhet 

Norsk Industri har brukt anerkjente IT-leverandører, både til utvikling, lagring og drift av E-verdier. 
Applikasjonen er "hostet" av Microsoft Azure og er lokalisert i region North Europe (Irland). Microsoft 
Azure sine "Compliance certifications" finnes her: https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/compliance/, men Norsk Industri kan ikke ta økonomisk ansvar for datatap eller eventuell 
svikt i driften som skyldes IT-tekniske problemer. 

6. Mislighold og ansvarsbegrensning  

Det kan forekomme feil og ustabilitet i E-verdier. Norsk Industri innestår ikke for en fast oppetid, 
rettetid eller andre garantier, men vil til enhver tid forsøke å levere et produkt som kan brukes til sitt 
formål. For øvrig er virksomheten og de enkelte brukere selv ansvarlig for å følge lover og regler som 
gjelder dem, og skal ikke bruke E-verdier til noen ulovlige aktiviteter.  

Beslutninger som virksomheten tar på grunnlag av tall og resultater fra verktøyet eller som følge av 
arbeid med E-verdier er virksomhetens eget ansvar. Det økonomiske ansvaret til Norsk Industri er 
under enhver omstendighet begrenset til kundens direkte tap og kan ikke overstige det årlige 
vederlaget virksomheten har betalt. 

7. Personvern 

Norsk Industri har tilgang på virksomhetens navn og brukere tilknyttet denne virksomheten (epost og 
navn). Utover det behandles det ingen persondata i løsningen. Det skal heller ikke være nødvendig å 
legge inn persondata i løsningen for å få resultater og tiltak som kan benyttes etter sitt formål.  

Løsningen inneholder imidlertid flere områder der det kan skrives inn «fritekst», hvor brukerne rent 
teknisk kan skrive inn hva de måtte ønske. ETTER DISSE BRUKERVILKÅRENE ER DET IKKE LOV Å SKRIVE 
INN PERSONIDENTIFISERBAR INFORMASJON I FRITEKSTFELT. (Jf. virksomhetens plikter etter 
personvernforordningen (GDPR)) 

Ingen andre brukere enn den enkelte virksomheten selv har tilgang på data som skrives inn i 
verktøyet. Norsk Industri forbeholder seg retten til å hente ut og ta i bruk anonymiserte data som 
ikke kan knyttes til den enkelte virksomhet eller bruker. Norsk Industri kan offentligjøre hvilke 
virksomheter som bruker E-verdier.  

8. Avslutning av abonnement  
Ved avslutning av abonnementet har alle virksomheter rett til å beholde sine data og resultater i E-
verdier for en periode inntil 12 måneder.  
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9.  Endring av bruksvilkårene  

Norsk Industri står fritt til å endre disse bruksvilkårene. Ved vesentlige endringer vil alle virksomheter 
varsles i god tid og alltid 14 dager før endringene trer i kraft. Rett til førtidig oppsigelse vil vurderes i 
det enkelte tilfelle.  
 

10. Lovvalg og verneting 

Disse bruksvilkårene er underlagt norsk rett. Eventuell uenighet og tvist skal løses ved Oslo Tingrett.  


