
 

 

VILKÅR FOR ANVENDELSE 

 

LÆS VENLIGST FØLGENDE VILKÅR FOR ANVENDELSE ("VILKÅR FOR ANVENDELSE") OMHYGGELIGT, FØR 
DU BRUGER DE YDELSER, DER TILBYDES AF GLOOKO® OG DETS DATTERSELSKABER ("GLOOKO"). DISSE 
VILKÅR FOR ANVENDELSE INDEHOLDER DE JURIDISK BINDENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR HVER 
BRUGERS (SOM DEFINERET NEDENFOR) BRUG AF GLOOKO- YDELSEN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET 
TIL, ENHVER ANDEN SOFTWARE, YDELSER, FUNKTIONER, INDHOLD, WEBSTEDER) ELLER APPLIKATIONER 
(HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING MOBIL- OG WEBAPPLIKATIONER), DER FRA TID TIL ANDEN TILBYDES 
AF GLOOKO (SAMLET "YDELSE(R)"). VED AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE YDELSERNE PÅ NOGEN MÅDE 
ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE 
BUNDET AF DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, SKAL DU IKKE BRUGE YDELSERNE. VED AT ACCEPTERE DISSE 
VILKÅR FOR ANVENDELSE REPRÆSENTERER DU OGSÅ, AT DU HAR DEN RETTE LOVLIGE ALDER TIL AT 
INDGÅ EN SÅDAN AFTALE. 

Ydelser 
Ydelserne er designet til at hjælpe dig ("Du", ”Din(e)”, ”Dig” eller ”Brugeren") med at håndtere Din 
diabetes. Ydelserne er kun tilgængelige for personer, der er voksne, eller børn hvis brugen er godkendt 
af en forælder og/eller værge. Ydelserne (herunder uden begrænsning, indhold) leveres til Din 
personlige, ikke-kommercielle brug. Du må ikke bruge Ydelserne på en måde, der er i 
uoverensstemmelse med (i) disse Vilkår for Anvendelse, eller (ii) nogen gældende love og bestemmelser. 

Ikke Medicinsk Rådgivning eller Sundhedsydelser 
Ydelserne er ikke beregnet til at træffe behandlingsbeslutninger eller til at blive brugt som erstatning for 
professionel sundhedsrådgivning. Glooko og Ydelserne tilbyder eller yder ikke medicinsk rådgivning, og 
de Ydelser og indhold, der leveres eller tilgås via Ydelserne, er kun til orientering. Du accepterer, at 
Glooko ikke er en sundhedsperson, og Glooko tilbyder ikke medicinsk rådgivning, stiller diagnoser, eller 
deltage i praksis med medicin eller levering af sundhedsydelser af nogen art. Ydelserne er ikke beregnet 
til at være en erstatning for professionel medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling og tilbydes kun 
til orientering. Brugeren er selv ansvarlig for at opnå korrekt behandling for hans eller hendes 
betingelser. Søg altid råd hos Din læge eller anden kvalificeret sundhedsudbyder med spørgsmål 
vedrørende Din medicinske tilstand eller brug (eller hyppighed) af medicin eller medicinsk udstyr. Se 
aldrig bort fra professionel lægelig rådgivning eller forsinkelse med at søge det på grund af noget, som 
Du har læst i forbindelse med Ydelserne. 

Du er selv ansvarlig for eventuelle beslutninger eller handlinger, Du foretager, baseret på de oplysninger 
og materialer, der er tilgængelige via Ydelserne. Afhængighed af alle oplysninger fra Glooko eller i 
forbindelse med Ydelserne er udelukkende på egen risiko. 

Kontakt Din læge eller anden kvalificeret sundhedspleje udbyder, hvis Du har spørgsmål om en 
medicinsk tilstand, eller før Du tager et lægemiddel, ændre Din kost eller påbegynde eller afbryde et 
behandlingsforløb. 

GLOOKO ER IKKE ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG FOR RÅDGIVNING, BEHANDLINGSFORLØB, DIAGNOSE 
ELLER ANDRE OPLYSNINGER, YDELSER ELLER PRODUKTER, SOM DU KAN FÅ GENNEM DIN BRUG AF 
YDELSERNE. 



 

 

Hvis Du mener, at Du kan have en medicinsk nødsituation, skal Du straks ringe til Din læge eller det 
nødnummer, der bruges på Din nuværende placering (f.eks. 911 i USA og 112 i DEN Europæiske Union). 

Kontoregistrering 
Som en del af registreringsprocessen skal Du oprette en konto med et brugernavn og en adgangskode. 
Det er dit ansvar at sikre, at de oplysninger, Du giver, er sande, nøjagtige, ikke vildledende og sikre. Du 
kan ikke oprette en konto eller et brugernavn og en adgangskode ved hjælp af en anden persons navne 
og oplysninger eller ved hjælp af ord, der er en anden parts varemærker eller ejendom (herunder vores) 
eller vulgære, uanstændige eller på anden måde upassende. Glooko forbeholder sig ret til med eller 
uden varsel at suspendere eller opsige enhver konto i strid. 

Alle oplysninger, Du giver Glooko, skal være nøjagtige, fuldstændige og opdaterede. Du er selv ansvarlig 
for den aktivitet, der finder sted på Din konto, for at opretholde fortroligheden af og for alle oplysninger, 
Du indtaster til Ydelserne. Du må ikke bruge eller få adgang til en anden brugers konto uden en sådan 
anden brugers udtrykkelige tilladelse. Du skal straks underrette Glooko skriftligt om enhver uautoriseret 
brug af Din konto eller enhver anden kontorelateret sikkerhedsovertrædelse, som Du er bekendt med. 

Hvis Du har glemt dit brugernavn eller Din adgangskode, bruger Glooko en e-mailadresse fra Dig til at 
sende dit brugernavn eller midlertidige adgangskode. Hvis Du af en eller anden grund har mistanke om, 
at dit brugernavn og Din adgangskode er blevet videregivet til eller opnået af en anden part, skal Du 
straks kontakte Glooko.  Bemærk, at Glooko aldrig kontakter brugere, der anmoder dem om at bekræfte 
deres brugernavn og adgangskode eller andre detaljer. 

Hvis Du bruger mobiltjenester til at indtaste og vedligeholde Dine personoplysninger, forstår Du, at Du 
er ansvarlig for at beskytte og sikre Din mobilenhed og de tilknyttede legitimationsoplysninger (f.eks. 
bruger-id'er og adgangskoder). Hvis Du lader Din mobilenhed være uden opsyn, eller hvis den mistes 
eller stjæles, forstår Du, at Dine personoplysninger kan være tilgængelige for andre. 

Computerudstyr; Browseradgang og Internettjenester 
Med undtagelse af Ydelserne er Du ansvarlig for at anskaffe, installere, vedligeholde og betjene alt 
software, hardware eller andet udstyr (samlet "Systemer"), der er nødvendige for, at Du kan få adgang 
til og bruge Ydelserne. Dette ansvar omfatter, men ikke begrænset til, at Du bruger up to date 
webbrowsere og den bedste kommercielt tilgængelige kryptering, antivirus, anti-spyware, og 
internetsikkerhed software. Du er desuden ansvarlig for at få internettjenester via den internetudbyder, 
Du vælger, for alle gebyrer pålagt af en sådan internetudbyder og eventuelle tilknyttede 
kommunikationstjenester udbyder afgifter. Du anerkender, at der er visse sikkerheds-, korruptions-, 
transmissionsfejl og adgangsrisici forbundet med brug af åbne netværk som internettet, og Du påtager 
Dig hermed udtrykkeligt sådanne risici. Du anerkender, at Du er ansvarlig for datasikkerheden i de 
Systemer, der bruges til at få adgang til Ydelserne, og for overførsel og modtagelse af oplysninger ved 
hjælp af sådanne Systemer. Du anerkender, at Du har anmodet om adgang til de specifikke Ydelser for 
nemheds skyld, har foretaget Din egen uafhængige vurdering af, om internettet og Systemerne er 
tilstrækkelig, og at Du er tilfreds med denne vurdering. Glooko er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller 
problemer, der opstår som følge af fejl eller svigt på internettet eller Dine Systemer. 

Acceptabel Anvendelse 
Som en betingelse for brug garanterer Du ikke at bruge Ydelserne til noget formål, der er forbudt i 
henhold til Vilkårene for Anvendelse eller andre regler eller politikker, der er implementeret af Glooko 



 

 

fra tid til anden. Ydelserne (herunder, men ikke begrænset til, indhold) leveres kun til Din egen 
personlige, ikke-kommercielle brug i overensstemmelse med gældende ophavsretslovgivning i dit 
bopælsland. 

I forbindelse med disse Vilkår for Anvendelse omfatter udtrykket "Indhold", men ikke begrænset til, alle 
oplysninger, data, tekst, fotografier, videoer, software, scripts, grafik og interaktive funktioner, der 
genereres, leveres eller på anden måde gøres tilgængelige af Glooko eller dets partnere eller via 
Ydelserne. Som eksempel og ikke som en begrænsning må Du ikke (og tillader ikke nogen tredjepart) at 
træffe foranstaltninger, der: (i) ville udgøre en overtrædelse af gældende lovgivning, regel eller 
regulering; ii) krænker enhver anden persons eller enheds immaterielle rettigheder eller anden ret iii) er 
truende, krænkende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vildledende, svigagtig, invasiv af en 
andens privatliv, ansvarspådragende, obskøn, stødende eller blasfemisk; eller (iv) udgiver sig for at være 
en person eller enhed. Glooko forbeholder sig ret til at fjerne Indhold fra Ydelserne til enhver tid, uanset 
årsag (herunder, men ikke begrænset til, ved modtagelse af krav eller påstande fra tredjeparter eller 
myndigheder vedrørende sådant Indhold, eller hvis Glooko er bekymret for, at Du kan have overtrådt 
Vilkårene for Anvendelse), eller uden grund overhovedet. 

Desuden må Du ikke (direkte eller indirekte): (i) træffe foranstaltninger, der pålægger eller kan pålægge 
Glookos (eller dets tredjepartsleverandørers) infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor 
belastning; (ii) at blande sig i eller forsøge at gribe ind i Ydelsernes korrekte arbejde eller aktiviteter, der 
udføres på Ydelserne (iii) omgå alle foranstaltninger, som Glooko kan anvende til at forhindre eller 
begrænse adgangen til Ydelserne (eller dele heraf) (iv) dechifrere, dekompilere, adskille, foretage 
reverse engineering eller på anden måde forsøge at udlede kildekode eller underliggende ideer eller 
algoritmer i nogen del af Ydelserne, undtagen i begrænset omfang gældende love, der specifikt forbyder 
en sådan begrænsning (v) ændre, oversætte eller på anden måde skabe afledte værker af nogen del af 
Ydelserne eller (vi) kopiere, leje, lease, distribuere eller på anden måde overføre nogen eller alle de 
rettigheder, som Du modtager. 

Support 
Glooko tilbyder e-mail-baserede og online supportværktøjer. Du kan få adgang til supportressourcer ved 
at besøge  https://support.glooko.com/. I nogle lande, regioner eller knyttet til visse partnere, kan 
Glooko henvise Dig til at få support fra tredjepartstjenesteudbydere. Glooko giver ingen løfter om, hvor 
hurtigt Glooko vil reagere på Din anmodning om støtte, eller at Glooko vil være i stand til at løse 
eventuelle problemer, Du måtte have. Forslag eller oplysninger fra Glooko vedrørende brugen af 
Ydelserne kan ikke fortolkes som en garanti. 

Opsigelse 
Glooko kan til enhver tid opsige Din adgang til alle eller dele af Ydelserne, hvis Du ikke overholder disse 
Vilkår for Anvendelse. Dette kan resultere i fortabelse og ødelæggelse af alle oplysninger, der er knyttet 
til Din konto, og vil straks opsige Din evne til at bruge Ydelserne på nogen måde. Hvis Du ønsker at 
opsige Din konto, kan Du gøre det ved at logge ind på Din konto og slette kontoen eller ved at kontakte 
Glooko support. Alle bestemmelser i Vilkårene for Anvendelse, som i sagens natur bør overleve 
opsigelse, skal overleve opsigelse, herunder, men ikke begrænset til, garanti ansvarsfraskrivelser, 
skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsninger. 

Anvendelse af Dine Oplysninger 
Hvis Du opretter, sender, sender, viser eller på anden måde stiller oplysninger til rådighed (herunder, 



 

 

men ikke begrænset til, oplysninger, Du har gjort tilgængelige automatisk via forbindelse af hardware til 
Ydelser), mens Du bruger Ydelserne, kan Du kun give oplysninger, som Du ejer eller har ret til at bruge. 
Når Du giver adgang til sådanne oplysninger via Ydelserne, giver Du Glooko en licens til fuldt ud at bruge 
disse oplysninger i forbindelse med levering af Ydelserne til Dig. Glooko må dog kun bruge de 
oplysninger, Du giver som tilladt i henhold til Glookos meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, 
og gældende lovgivning. Hvis Du bruger Ydelserne sammen med Din sundhedsudbyder, kan Din 
sundhedsudbyder muligvis gennemse og få adgang til Dine data og overføre disse data til Din fil på deres 
elektroniske patientjournal ("EPJ"). Glooko er på ingen måde ansvarlig for enhver behandling af Dine 
data, der udføres af sundhedspersonale. Læs vores  meddelelse om beskyttelse af personoplysninger 
nøje for at få flere oplysninger om, hvordan Glooko bruger og videregiver Dine personoplysninger. 
Glookos erklæring om beskyttelse af personoplysninger indarbejdes hermed i disse Vilkår for 
Anvendelse ved denne reference. 

Glooko kan også indgå forretningsaftaler med tredjeparter, som giver Dig mulighed for at dele Dine 
personlige data med dem. Om Du vil dele Dine personoplysninger med disse tredjeparter, vil være op til 
Dig. Ved korrekt at følge instruktionerne til Dig af Glooko og disse tredjeparter, vil Du være i stand til at 
beslutte, om Du ønsker at dele personlige data med disse tredjeparter. 

Immaterielle rettigheder 
Ydelserne ejes af Glooko. Glooko giver Dig kun til Dine personlige formål en ikke-fyldestgørende, 
begrænset og tilbagekaldelig ret til at få adgang til og bruge Ydelserne, så længe Du overholder 
Vilkårene for Anvendelse. Du accepterer ikke at bruge Ydelserne til andre formål, herunder 
kommercielle formål, såsom co-branding, indramning, sammenkædning eller videresalg af nogen del af 
Ydelserne uden Glookos forudgående skriftlige samtykke. Alt materiale, der er tilgængeligt via 
Ydelserne, kan tilgås, downloades eller udskrives til det ikke-kommercielle formål og udelukkende inden 
for det omfang, der er tilladt i henhold til disse Vilkår for Anvendelse. Ingen anden brug af disse 
materialer må foretages uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Glooko. Enhver uautoriseret brug af 
ordene eller billederne fra Ydelserne kan være i strid med ophavsretslovgivningen, 
varemærkelovgivningen, lovene om privatlivets fred og reklame samt civile og strafferetlige vedtægter. 
Ydelserne omfatter materialer, der helt eller delvist er afledt af materialer, der er ophavsretligt 
beskyttet, herunder formatet og layout af Ydelserne. Ophavsrettighederne ejes af Glooko eller til 
licenseret Indhold, indholdsudbyderne. Ingen af de navne, varemærker, servicemærker og logoer af 
Ydelserne, Glooko eller tredjeparter, der vises på Ydelserne, må bruges i nogen reklame eller reklame 
eller på anden måde til at angive Glookos eller en sådan tredjeparts sponsorering af eller tilknytning til 
et produkt eller en tjeneste uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Glooko eller en sådan tredjepart. Intet 
indeholdt i Ydelserne skal fortolkes som tildeling, underforstået, hindring, afkald eller på anden måde, 
nogen licens eller brugsret til ethvert varemærke, der vises på eller gennem Ydelserne uden skriftlig 
tilladelse fra Glooko eller tredjepartsejeren af varemærket, hvis nogen. Ydelserne kan indeholde andre 
fortrolige meddelelser og ophavsretsoplysninger, hvis vilkår skal overholdes og følges af Dig. Nogle af 
ovenstående bestemmelser kan være ineffektive i visse lande/stater/provinser/jurisdiktioner, så 
ovenstående anerkendelser og vilkår gælder muligvis ikke for Dig i deres helhed. 

Anvendelse af Tredjepartshardware og -Software med Ydelserne 
Hvis Du får adgang til Ydelsen via mobilapplikation, vil Du kun bruge Apple- eller Android-kompatible 
enheder, som Du ejer eller kontrollerer. For at kunne bruge Ydelserne skal Du downloade 



 

 

mobilprogrammet eller få adgang til det ved at gå til www.myglooko.com eller ved at synkronisere Din 
eller Dine mobilenheder med Glooko-godkendt hardware på Din sundhedsudbyders kontor. 

Du kan vælge at bruge Ydelserne i forbindelse med en af de Glooko-godkendte tredjepartshardware og 
software, der vises her: https://www.glooko.com/device-compatibility/, som opdateret af Glooko efter 
eget skøn fra tid til anden. Al hardware og software, der leveres af tredjeparter, er underlagt Vilkårene 
for Anvendelse, licensbestemmelser og garantier udstedt af sådanne tredjeparter for sådan hardware og 
/eller software. Uanset om Du køber hardwaren eller softwaren fra Glooko eller modtager den fra en 
tredjepart, f.eks. en producent, en sundhedsudbyder, arbejdsgiver eller et forsikringsselskab, gælder 
disse Vilkår for Anvendelse for Din brug af Ydelserne. 

Tredjepartstjenesteudbydere 
Du kan vælge at give en tredjepartsudbyder tilladelse til at hente, levere, ændre eller på anden måde 
bruge sundhed og andre oplysninger på Din konto eller på anden måde dele Dine oplysninger med en 
sådan tjenesteudbyder. Deling af Dine personoplysninger med en tredjepart sker udelukkende på egen 
risiko. Når Du har aktiveret en bestemt tredjepartsudbyder for at få adgang til Din konto, kan en sådan 
tjenesteudbyder fortsætte med at få adgang til Din konto, indtil Du bekræftende deaktiverer adgangen. 
Tredjepartstjenesteudbydere kan omfatte både sundhedspersonale og andre enheder. Det er dit eget 
ansvar at gennemgå og godkende hver sådan tredjepartsudbyder, før Du deler Dine oplysninger med 
sådanne tredjeparter. 

BRUG AF DISSE YDELSER OG AFHÆNGIGHED AF DETTE INDHOLD ER UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO. 
GLOOKO KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL DIN BRUG AF 
TREDJEPARTSTJENESTE ELLER -INDHOLD. 

Tredjepartsvilkår 
Ydelserne kan også omfatte software, data eller andre elementer, der er licenseret til Glooko af 
tredjeparter. Din brug af sådanne tredjepartselementer er underlagt bestemmelserne i disse Vilkår for 
Anvendelse, medmindre andet kræves af den relevante tredjepart. Du skal overholde de yderligere 
bestemmelser, der kræves af leverandører af sådanne tredjepartsvarer, der stilles til rådighed for Dig, og 
som er indarbejdet i og gjort til en del af disse Vilkår for Anvendelse. Sådanne tredjepartsvilkår, der 
gælder for Din brug af Ydelserne, indarbejdes i og gøres til en del af disse Vilkår for Anvendelse. 

Tredjeparts Links 
Glooko kan også give Dig links til, eller kontaktoplysninger for, tredjeparts websteder eller tjenester. 
Glooko er ikke ansvarlig for og støtter ikke tredjepartsindhold, websteder eller tjenester, herunder, men 
ikke begrænset til, eventuelle sundhedsudbydere, produkter, tests, procedurer, tjenester, meninger 
eller websteder, der er adgang til eller nævnt på Ydelserne. Anvendelse af tredjepartswebsteder og/eller 
tjenester er udelukkende på egen risiko. 

Ansvarsfraskrivelse af Garantier 
YDELSERNE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDHOLD) LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" 
UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER 
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TITEL, IKKE-KRÆNKELSE, 
NØJAGTIGHED, DRIFT, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG EVENTUELLE 
GARANTIER, DER ER FORBUNDET MED ENHVER FORM FOR YDEEVNE ELLER BRUG, ALT DETTE ER 
UDTRYKKELIGT FRASAGT SIG. GLOOKO OG DETS DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, 



 

 

LEVERANDØRER, SPONSORER OG PARTNERE GARANTERER IKKE, AT: A) YDELSEN VIL VÆRE SIKKER ELLER 
TILGÆNGELIG PÅ ET BESTEMT TIDSPUNKT ELLER STED; (B) VIL OPFYLDE DINE KRAV, VÆRE HENTET, 
UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, ELLER AT ALLE FEJL VIL BLIVE RETTET; (C) ALT INDHOLD 
ELLER SOFTWARE, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ ELLER VIA YDELSEN, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE 
SKADELIGE KOMPONENTER ELLER (D) RESULTATERNE AF AT BRUGE YDELSEN VIL OPFYLDE DINE KRAV. 
DIN BRUG AF YDELSEN ER UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO. NOGLE STATER TILLADER IKKE 
BEGRÆNSNINGER FOR, HVOR LÆNGE EN STILTIENDE GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE 
BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. 

GLOOKO GARANTERER IKKE NOGEN TREDJEPARTSENHED, SMARTENHED, SOFTWARE, SERVICE ELLER 
DATA, SOM DU KAN BRUGE I FORBINDELSE MED YDELSER, UANSET OM ET SÅDANT 
TREDJEPARTSELEMENT ER BESKREVET I ELLER TILGÆNGELIGT ELLER KAN FORBINDES TIL GENNEM ET 
GLOOKO-PRODUKT, SOFTWAREAPP ELLER GLOOKO-YDELSER. 

INGEN OPLYSNINGER ELLER KOMMUNIKATION, HVERKEN MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, OPNÅET AF 
DIG FRA ELLER GENNEM GLOOKO ELLER YDELSERNE VIL SKABE NOGEN GARANTI, BORTSET FRA NOGEN 
BEGRÆNSET GARANTI INKLUDERET I DET GÆLDENDE GLOOKO-PRODUKTS MÆRKNING. 

GLOOKO GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN AF NOGEN BRUGERENHED, OG DE BRUGERDATA, DER 
UPLOADES FRA ENHVER BRUGERENHED OG MODTAGES AF GLOOKO, LEVERES TIL BRUGEREN "SOM DE 
ER." GLOOKO PÅTAGER SIG INGEN FORPLIGTELSE TIL OG GARANTERER IKKE, AT DET VIL OPRETTE ELLER 
INKLUDERE YDERLIGERE FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITET TIL YDELSERNE. 

NOGLE LOVE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR ELLER VISSE TYPER 
SKADER, SÅ DISSE GRÆNSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FORDIG. I DISSE JURISDIKTIONER ER GLOOKOS 
ANSVAR BEGRÆNSET TIL DET MAKSIMALE OMFANG, LOVEN TILLADER DET. 

Skadesløsholdelse 
Du skal forsvare, skadesløsholde og holde Glooko, dets associerede selskaber og hver af dets, og dets 
associerede selskaber medarbejdere, entreprenører, direktører, leverandører og repræsentanter fra alle 
forpligtelser, tab, krav og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af eller 
vedrører (i) Din brug eller misbrug af, eller adgang til, Ydelserne, eller (ii) Din overtrædelse af disse Vilkår 
for Anvendelse eller gældende lovgivning,  kontrakt, politik, regulering eller anden forpligtelse. Glooko 
forbeholder sig ret til at påtage sig eksklusivt forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, der ellers er 
underlagt skadesløsholdelse af Dig, i hvilket tilfælde Du vil hjælpe og samarbejde med Glooko i 
forbindelse hermed. 

Ansvarsbegrænsning 
I videst muligt omfang tilladt ved lov, under ingen omstændigheder SKAL GLOOKO (HELLER IKKE DETS 
DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, SPONSORER, PARTNERE, LEVERANDØRER, 
INDHOLDSUDBYDERE, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER ELLER FORHANDLERE) VÆRE ANSVARLIGE I 
HENHOLD TIL KONTRAKT, ERSTATNING, OBJEKTIVT ANSVAR, UAGTSOMHED ELLER ENHVER ANDEN 
JURIDISK ELLER RETFÆRDIG TEORI MED HENSYN TIL YDELSEN (I) FOR TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA,  
TAB AF GOODWILL ELLER MULIGHED, UDGIFTER TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -YDELSER 
ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, STRAFFENDE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART ELLER 
ERSTATNING FOR VARER ELLER TJENESTEYDELSER, (II) FOR DIN AFHÆNGIGHED AF YDELSEN (III) FOR 
EVENTUELLE DIREKTE SKADER (IV) FOR ETHVERT SPØRGSMÅL UDEN FOR DETS RIMELIGE KONTROL, 



 

 

SELVOM GLOOKO ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR NOGEN AF SKADERNE I AFSNIT (I) 
TIL (IV) OVENFOR. MEDMINDRE DET ER INKLUDERET I ENHVER PRODUKTMÆRKNING, OG UDEN AT 
BEGRÆNSE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, HVIS DU ER UTILFREDS MED 
NOGEN DEL AF YDELSERNE, ER DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE MIDDEL AT OPHØRE MED DERES BRUG. 

Forbrugerbeskyttelse 
Glooko anerkender, at visse jurisdiktioner giver forbrugerne obligatoriske juridiske rettigheder til det, 
der ikke kan tilsidesættes ved kontrakter eller fraviges af forbrugerne. Hvis sådanne forbrugerregler 
gælder for Dig, vil alle afsnit i disse Vilkår for Anvendelse, som kan være i strid med sådanne regler, ikke 
begrænse Dine juridiske rettigheder. 

Eksportkontrol 
Ydelserne kan være underlagt amerikansk lovgivning om eksportkontrol. Som et resultat, Du bekræfter 
Du og indestår for, at Du ikke er (a) placeret i, eller bosiddende eller statsborger i, ethvert land, der er 
underlagt en amerikansk regering embargo eller anden begrænsning eller ethvert land, der er blevet 
udpeget af den amerikanske regering som en "terrorist støtte" land (klik her for mere information); og 
(b) på en af de amerikanske regeringslister over begrænsede slutbrugere (f.eks.  
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx 

Ændring af Tjenester 
Glooko forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte hele eller en del af Ydelserne eller 
ændre, suspendere eller afbryde hele eller en del af Ydelserne til enhver tid ved at sende en meddelelse 
på Ydelserne eller ved at sende Dig en e-mail. Glooko forbeholder sig ret til at indføre nye funktioner 
eller funktionalitet, som betaling af gebyrer kan være påkrævet. Det er dit ansvar at kontrollere 
Vilkårene for Anvendelse med jævne mellemrum for ændringer. Hvis Du ikke er enig i ændringerne, har 
Du ret til at ophøre med Din brug af Ydelserne. Din fortsatte brug af Ydelserne efter bogføringen af 
eventuelle ændringer af Vilkårene for Anvendelse udgør accept af disse ændringer. 

Ændring af Vilkår for Anvendelse 

Glooko kan ændre disse Vilkår for Anvendelse fra tid til anden. Alle ændringer af disse Vilkår for 
Anvendelse vil blive offentliggjort på Glookos hjemmeside (r), som opdateret fra tid til anden, og/eller e-
mailet til Dig. Derudover vil disse Vilkår for Anvendelse altid angive den dato, hvor det sidst blev 
revideret. Du anses for at acceptere og accepterer at være bundet af eventuelle ændringer i disse Vilkår 
for Anvendelse, når Du bruger Ydelserne, efter at disse ændringer er offentliggjort. 

Diverse 
Vilkårene for Anvendelse udgør alle aftaler mellem Dig og Glooko med hensyn til Ydelserne og erstatter 
al forudgående eller samtidig kommunikation og forslag (hvad enten de er mundtlige, skriftlige eller 
elektroniske) mellem Dig og Glooko med hensyn til Ydelserne. Ud over disse Vilkår for Anvendelse, hvis 
Du køber hardware fra Glooko til brug med Ydelserne, skal sådanne hardwarevilkår for salg styre Din 
brug af sådan hardware. I tilfælde af en konflikt mellem disse Vilkår for Anvendelse og hardwarevilkår 
skal de gældende hardwarevilkår gælde for brug af sådan hardware. Hvis en bestemmelse i Vilkårene for 
Anvendelse viser sig ikke at være håndhævelige eller ugyldig, vil denne bestemmelse blive begrænset 
eller elimineret i det omfang, det er nødvendigt, så Vilkårene for Anvendelse ellers forbliver i fuld kraft 
og virkning og kan håndhæves. Den manglende undladelse af at udøve nogen af parterne i nogen 
henseende nogen ret, der er fastsat heri, anses ikke for at være en afkald på yderligere rettigheder i det 



 

 

følgende. Vilkår for Anvendelse er personlige for Dig og kan ikke overdrages eller overdrages af Dig, 
undtagen med Glookos forudgående skriftlige samtykke. Glooko kan tildele, overføre eller uddelegere 
nogen af sine rettigheder og forpligtelser i det følgende uden samtykke. Der oprettes intet agentur, 
partnerskab, joint venture eller ansættelsesforhold som følge af Vilkår for Anvendelse, og ingen af 
parterne har nogen myndighed af nogen art til at binde den anden på nogen måde. Alle meddelelser i 
henhold til Vilkår for Anvendelse vil være skriftlige og vil blive anset for at være behørigt givet, når de 
modtages, hvis de leveres personligt eller sendes med certificeret eller registreret post, returkvittering 
anmodet om; når modtagelsen bekræftes elektronisk, hvis den fremsendes via fax eller e-mail eller to 
dage efter, at den er sendt, hvis den sendes til levering næste dag af anerkendte leveringstjenester 
natten over. 

Apple-specifikke Vilkår 
Din brug af Apple App Store, der ejes og drives af Apple, Inc., er underlagt de gældende juridiske aftaler 
mellem Dig og Apple, Inc. (findes på:  https://www.apple.com/legal/). 

Google-specifikke Vilkår 
Din brug af Google Play-markedspladsen, der ejes og drives af Google Inc., er underlagt den juridiske 
aftale mellem Dig og Google, Inc. der består af Googles servicevilkår (findes på  
http://www.google.com/accounts/TOS) og Google Play servicevilkår (findes på  
https://play.google.com/intl/en-GLOOKO_Glooko/about/play-terms.html). 

Specifikke Vilkår for Forskningsstudier/Kliniske Forsøg 
Du kan vælge at deltage i akademiske, kliniske, kommercielle eller andre forskningsundersøgelser (hver 
enkelt "Undersøgelse"). Når Du tilmelder Dig en Undersøgelse, hvor Du deltager, kan Du underskrive 
eller måske allerede har underskrevet et informeret samtykke og/eller HIPAA-godkendelsesformular 
med den part/sponsor, der udfører en sådan Undersøgelse ("Studieformularerne"). I tilfælde af konflikt 
mellem disse Vilkår for Anvendelse og Studieformularer eller gældende regler vedrørende 
studieadministration, vil Studieformularerne og tilhørende regler gælde. Hvis Du har spørgsmål eller har 
brug for yderligere oplysninger om Studieformularerne, bedes Du kontakte den part/sponsor, der 
gennemfører dit studie, ved hjælp af de oplysninger, som Du tidligere har fået. 

Kontakt 
Hvis Du har spørgsmål vedrørende Ydelserne, bedes Du kontakte Glooko  https://support.glooko.com/. 

DMCA Krav om Krænkelse af Ophavsretten.  
Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA") giver mulighed for ophavsretsejere, der mener, at 
materiale, der vises på internettet, krænker deres rettigheder i henhold til amerikansk 
ophavsretslovgivning. Hvis Du i god tro mener, at materialer, der er tilgængelige på Glooko-Ydelserne, 
krænker Din ophavsret, kan Du (eller Din agent) sende Glooko en skriftlig meddelelse via mail eller via e-
mail, hvori Du anmoder om, at Glooko fjerner sådant materiale eller blokerer adgangen til det. Hvis Du i 
god tro tror, at nogen fejlagtigt har indgivet Glooko en meddelelse om krænkelse af ophavsretten, der 
involverer Indhold, som Du har stillet til rådighed via Glooko-tjenester, giver DMCA Dig mulighed for at 
sende Glooko en meddelelse. Bekendtgørelser og meddelelser skal opfylde de gældende lovkrav, der 
stilles af DMCA. Klik her for detaljer. Meddelelser skal sendes skriftligt til Glookos DMCA-agent som 
følger: Via mail til Juridisk Afdeling, Glooko, Inc., 303 Bryant St, Mountain View, Californien USA 94041, 
USA, eller via e-mail til  Legal@Glooko.com. Du kan også kontakte Glookos DMCA-agent på følgende 
telefonnummer: 1 (888) 738-3646. 



 

 

Glooko foreslår, at Du konsulterer Din juridiske rådgiver, før Du indgiver en DMCA-meddelelse. Du kan 
have tilsvarende rettigheder i henhold til andre gældende love. 

I overensstemmelse med DMCA og anden gældende lovgivning har Glooko vedtaget en politik om under 
passende omstændigheder at opsige brugere af Glooko Ydelser, der af Glooko anses for at være 
gentagne overtrædere. Glooko kan også efter eget skøn begrænse adgangen til Glooko Ydelserne 
og/eller opsige kontiene for alle brugere af Glooko Ydelser, der krænker andres immaterielle rettigheder 
eller ej, uanset om sådanne brugere anses for at være gentagne overtrædere eller ej. 

Selskabets Kontraktsparter. Henvisninger til "Glooko" er henvisninger til den relevante ordregiver, der 
er angivet i nedenstående tabel ("Tabellen"). Ydelserne leveres af den ordregivende enhed. I tabellen 
refererer "Din placering" til, hvor Du er placeret, og bestemmer, hvilken række i Tabellen der gælder for 
en sådan klient. 

 

Tabel 

Din placering Firma Lovvalg 

USA og 
Canada 

Glooko, Inc., et Delaware-selskab, der ligger på 
411 High Street, Palo Alto, CA, 94301 

Californien 

Den 
Europæiske 
Union 

Glooko AB, et selskab registreret i Sverige under 
virksomhedsregistreringsnummer 556668-4675, 
beliggende på Nellickevägen 20, 412 63 
Göteborg, Sverige 

Hvor Du bor 

Overalt ud 
over USA, 
Canada eller 
EU 

Glooko AB, et selskab registreret i Sverige under 
virksomhedsregistreringsnummer 556668-4675, 
beliggende på Nellickevägen 20, 412 63 
Göteborg, Sverige 

Sverige, bortset fra sine 
lovkonfliktprincipper, der 
fastsætter anvendelse af 
lovgivningen i enhver anden 
jurisdiktion. 

 

Glooko, Inc., Specifikke Termer 

En trykt version af disse Vilkår for Anvendelse og enhver meddelelse, der gives i elektronisk form, kan 
antages til behandling i enhver retslig eller administrativ procedure, der er baseret på eller vedrører 
Vilkår for Anvendelse i samme omfang og på samme betingelser som andre forretningsdokumenter og 
optegnelser, der oprindeligt blev genereret og vedligeholdt i trykt form. Du og Glooko er enige om, at 
enhver årsag til handling, der opstår som følge af eller relateret til Ydelserne, skal påbegyndes inden for 
et (1) år efter, at søgsmålsårsagen opstod; ellers er en sådan årsag til handling permanent udelukket. 
Disse Vilkår for Anvendelse skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i 



 

 

staten Californien, bortset fra dens lovkonflikter regler. Enhver tvist, der opstår som følge af eller 
vedrører genstanden for disse Vilkår for Anvendelse, afgøres endeligt ved voldgift i Santa Clara County, 
Californien, ved hjælp af det engelske sprog i overensstemmelse med voldgiftsreglerne og procedurerne 
for retslig voldgift og mæglingstjenester, Inc. ("JAMS") og derefter af en kommerciel voldgiftsmand med 
betydelig erfaring i at løse kommercielle kontrakttvister. Den siddende part i voldgiften (eller den tilladte 
retssag, der er beskrevet nedenfor) har ret til at modtage godtgørelse af sine rimelige udgifter i 
forbindelse hermed. Afgørelse om kendelsen kan indtrækkes ved en domstol, der har kompetence. 
Uanset ovenstående har hver part ret til at anlægge sag ved en domstol, der har den rette kompetence, 
med påstand om påbud eller anden rimelig fritagelse, indtil voldgiftsmanden har truffet endelig 
afgørelse. I alle henseender af Vilkårene for Anvendelse giver parterne samtykke til eksklusiv jurisdiktion 
og sted i de statslige og føderale domstole i det nordlige distrikt i Californien. 

Du anerkender og forstår også, at med hensyn til enhver tvist med Glooko, dets ledere, direktører, 
medarbejdere, agenter eller associerede selskaber, der opstår som følge af eller i forbindelse med Din 
brug af Ydelserne eller Vilkårene for Anvendelse: 

- DU OPGIVER DIN RET TIL AT FÅ EN RETSSAG VED JURYEN; OG-DU OPGIVER DIN RET TIL AT TJENE SOM 
REPRÆSENTANT, SOM EN PRIVAT JURIDISK RÅDGIVER, ELLER I ENHVER ANDEN REPRÆSENTATIV 
EGENSKAB, ELLER TIL AT DELTAGE SOM MEDLEM AF ET GRUPPESØGSMÅL, I ENHVER RETSSAG, DER 
INVOLVERER EN SÅDAN TVIST. 

Glooko AB Specifikke Termer 

Enhver tvist, kontrovers eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår for 
Anvendelse eller overtrædelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, afgøres udelukkende af de svenske 
domstole med byretten i Göteborg som retten i første instans. Disse Vilkår for Anvendelse skal være 
underlagt og fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning, bortset fra dets lovkonfliktprincipper, 
der fastsætter anvendelse af lovgivningen i enhver anden jurisdiktion. Uanset ovenstående, hvis Du er 
en bruger baseret i Den Europæiske Union, Schweiz, Norge eller Island, den styrende lov og forum for 
tvister er love og domstole i det land, hvor Du bor. 

Sprog i disse Vilkår for Anvendelse 
Disse Vilkår for Anvendelse er oprindeligt skrevet på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser eller tvist 
mellem den engelske version og et andet sprog, den engelske version regulerer og har forrang, 
medmindre forbudt ved lov, der gælder for Dig. 

Landespecifikke Vilkår 

Følgende vilkår er landespecifikke og gælder ud over eller i stedet for de angivne klausuler i denne 
aftale, når anvendelsen af disse lokale love er obligatorisk: 

Østrig 

Ændring af Vilkår for Anvendelse 

Afsnittet Ændring af Vilkår for Anvendelse affattes således:   

Du får besked om eventuelle ændringer af Vilkårene for Anvendelse, når Du logger ind på Ydelserne. 
Ændringer vil blive anset for at være blevet accepteret af Dig, medmindre Du informerer Glooko 



 

 

skriftligt eller ved hjælp af elektroniske midler aftalt af Glooko. Glooko vil henlede deres 
opmærksomhed på dette faktum, når ændringer er annonceret. Hvis Du beslutter Dig for at gøre 
indsigelse mod enhver ændring, skal Du gøre det inden for seks uger efter modtagelsen af meddelelsen 
om ændringen. I tilfælde af indsigelse kan Glooko opsige Din tjenestekonto med fire ugers varsel. Du vil 
være i stand til at gemme eller udskrive ændringer af vilkårene for anvendelse i læselig form. 

Tillæg Begrænsning af Sektion om Ansvar: 

Intet i dette afsnit begrænser Glookos ansvar for grov uagtsomhed og forsætlig forseelse. Desuden er 
der intet i dette afsnit, der begrænser Glookos ansvar for skader som følge af skade på liv, krop eller 
helbred, for en defekt efter en garanti for produktets tilstand, for svigagtigt skjulte fejl eller for krav i 
henhold til produktansvarsloven. 

Finland 

Ændring af Vilkår for Anvendelse 

Afsnittet om Ændring af Vilkår for Anvendelse affattes således:   

Du får besked om eventuelle ændringer af Vilkårene for Anvendelse, når Du logger ind på Ydelserne. 
Ændringer vil blive anset for at være blevet accepteret af Dig, medmindre Du informerer Glooko 
skriftligt eller ved hjælp af elektroniske midler aftalt af Glooko. Glooko vil henlede deres 
opmærksomhed på dette faktum, når ændringer er annonceret. Hvis Du beslutter Dig for at gøre 
indsigelse mod enhver ændring, skal Du gøre det inden for seks uger efter modtagelsen af meddelelsen 
om ændringen. I tilfælde af indsigelse kan Glooko opsige Din tjenestekonto med fire ugers varsel. Du vil 
være i stand til at gemme eller udskrive ændringer af vilkårene for anvendelse i læselig form. 

Frankrig 

Ændring af Vilkår for Anvendelse 

Afsnittet om Ændring af Vilkår for Anvendelse affattes således:   

Du får besked om eventuelle ændringer af Vilkårene for Anvendelse, når Du logger ind på Ydelserne. 
Ændringer vil blive anset for at være blevet accepteret af Dig, medmindre Du informerer Glooko 
skriftligt eller ved hjælp af elektroniske midler aftalt af Glooko. Glooko vil henlede deres 
opmærksomhed på dette faktum, når ændringer er annonceret. Hvis Du beslutter Dig for at gøre 
indsigelse mod enhver ændring, skal Du gøre det inden for seks uger efter modtagelsen af meddelelsen 
om ændringen. I tilfælde af indsigelse kan Glooko opsige Din tjenestekonto med fire ugers varsel. Du vil 
være i stand til at gemme eller udskrive ændringer af vilkårene for anvendelse i læselig form. 

Tyskland 

Ændring af Vilkår for Anvendelse 

Afsnittet om Ændring af Vilkår for Anvendelse affattes således:   

Du får besked om eventuelle ændringer i disse typer brug, når Du logger ind på Ydelserne. Ændringer vil 
blive anset for at være blevet accepteret af Dig, medmindre Du informerer Glooko skriftligt eller ved 
hjælp af elektroniske midler aftalt af Glooko. Glooko vil henlede  deres opmærksomhed på dette 
faktum, når ændringer er annonceret. Hvis Du beslutter Dig for at gøre indsigelse mod enhver ændring, 



 

 

skal Du gøre det inden for seks uger efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen. I tilfælde af 
indsigelse kan Glooko opsige Din tjenestekonto med fire ugers varsel. Du kan gemme eller udskrive 
ændringer af vilkårene for anvendelse i læselig form. 

Opsigelse 

Afsnittet om Opsigelse suppleres med følgende: 

Glooko har ret til at suspendere nogen af sine Ydelser eller suspendere eller opsige Din ret til at bruge 
nogen af sine Ydelser, hvis der er gyldig grund til denne suspension. Gyldige årsager omfatter f.eks. 
installationer af eller ændringer eller vedligeholdelse af Ydelserne. Glooko skal underrette brugeren 
rimeligt forud for disse suspensioner. Glooko er ikke ansvarlig for at kompensere eventuelle skader, som 
brugeren har pådraget sig på grund af disse suspensioner. 

Men hvis Du væsentligt overtræder denne aftale (herunder enhver brug af Glookos ressourcer, der 
overskrider eller omgår Glookos rimelige begrænsninger, såsom adgange, opkald eller andre 
anvendelser af enhver applikationsprogrammeringsgrænseflade eller serverressourcer, som Glooko 
stiller til rådighed), kan Glooko straks suspendere eller opsige Din ret til at bruge nogen Ydelser. 
Derudover har Glooko ingen forpligtelse til at understøtte nogen version af Ydelserne, når en ny version 
af sådanne Ydelser er frigivet. 

Ansvarsfraskrivelse af garantier  

Følgende føjes til afsnittet om Ansvarsfraskrivelse af garantier: 

Intet i dette afsnit begrænser Brugerens lovbestemte garantirettigheder. 

Ansvarsbegrænsning  

Denne bestemmelse gælder ikke for brugere i Tyskland og erstattes af følgende: 

Glooko vil være ansvarlig for enhver skyldig overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser 
(kardinalforpligtelser). Kardinalforpligtelser er kontraktlige forpligtelser, der skal være opfyldt for at 
muliggøre korrekt udførelse af disse Vilkår for Anvendelse og kan regelmæssigt påberåbes af Dig. 
Glookos ansvar vil ellers være begrænset til grov uagtsomhed og forsætlig forseelse. I tilfælde af ansvar 
fra Glookos side på grund af en lidt uagtsom overtrædelse af kardinalforpligtelser eller mindre forseelser 
fra simple stedfortrædende agenters side, vil vores ansvar være begrænset til typisk forudsigelige 
skader. Dette vil ikke påvirke noget obligatorisk lovpligtigt ansvar, især vores ansvar i forbindelse med 
tab af liv, personskade eller sygdom eller vores ansvar i forbindelse med den tyske produktansvarslov. 

Luxembourg 

Ændring af Vilkår for Anvendelse 

Afsnittet om Ændring af Vilkår for Anvendelse affattes således:   

Du får besked om eventuelle ændringer af Vilkårene for Anvendelse, når Du logger ind på Ydelserne. 
Ændringer vil blive anset for at være blevet accepteret af Dig, medmindre Du informerer Glooko 
skriftligt eller ved hjælp af elektroniske midler aftalt af Glooko. Glooko vil henlede deres 
opmærksomhed på dette faktum, når ændringer er annonceret. Hvis Du beslutter Dig for at gøre 
indsigelse mod enhver ændring, skal Du gøre det inden for seks uger efter modtagelsen af meddelelsen 



 

 

om ændringen. I tilfælde af indsigelse kan Glooko opsige Din tjenestekonto med fire ugers varsel. Du vil 
være i stand til at gemme eller udskrive ændringer af vilkårene for anvendelse i læselig form. 

Slovakiet  

Ændring af Vilkår for Anvendelse 

Afsnittet om Ændring af Vilkår for Anvendelse er opdelt efter følgende: 

Du får besked om eventuelle ændringer af Vilkårene for Anvendelse, når Du logger ind på Ydelserne. 
Ændringer vil blive anset for at være blevet accepteret af Dig, medmindre Du informerer Glooko 
skriftligt eller ved hjælp af elektroniske midler aftalt af Glooko. Glooko vil henlede deres 
opmærksomhed på dette faktum, når ændringer er annonceret. Hvis Du beslutter Dig for at gøre 
indsigelse mod enhver ændring, skal Du gøre det inden for seks uger efter modtagelsen af meddelelsen 
om ændringen. I tilfælde af indsigelse kan Glooko opsige Din tjenestekonto med fire ugers varsel. Du vil 
være i stand til at gemme eller udskrive ændringer af vilkårene for anvendelse i læselig form. 

Spanien 

Ændring af Vilkår for Anvendelse 

Afsnittet om Ændring af Vilkår for Anvendelse affattes således:   

Du får besked om eventuelle ændringer af Vilkårene for Anvendelse, når Du logger ind på Ydelserne. 
Ændringer vil blive anset for at være blevet accepteret af Dig, medmindre Du informerer Glooko 
skriftligt eller ved hjælp af elektroniske midler aftalt af Glooko. Glooko vil henlede deres 
opmærksomhed på dette faktum, når ændringer er annonceret. Hvis Du beslutter Dig for at gøre 
indsigelse mod enhver ændring, skal Du gøre det inden for seks uger efter modtagelsen af meddelelsen 
om ændringen. I tilfælde af indsigelse kan Glooko opsige Din tjenestekonto med fire ugers varsel. Du vil 
være i stand til at gemme eller udskrive ændringer af vilkårene for anvendelse i læselig form. 

Storbritannien 

Ændring af Vilkår for Anvendelse 

Afsnittet om Ændring af Vilkår for Anvendelse   affattes således:   

Du vil blive underrettet om eventuelle ændringer i de Vilkår for Anvendelse, når Du logger ind på 
Ydelserne. Ændringer vil blive anset for at være blevet accepteret af Dig, medmindre Du informerer 
Glooko skriftligt eller ved hjælp af elektroniske midler aftalt af Glooko. Glooko vil henlede deres 
opmærksomhed på dette faktum, når ændringer er annonceret. Hvis Du beslutter Dig for at gøre 
indsigelse mod enhver ændring, skal Du gøre det inden for seks uger efter modtagelsen af meddelelsen 
om ændringen. I tilfælde af indsigelse kan Glooko opsige Din tjenestekonto med fire ugers varsel. Du vil 
være i stand til at gemme eller udskrive ændringer af vilkårene for anvendelse i læselig form. 

Ansvarsfraskrivelse af garantier 

Følgende føjes til afsnittet om Ansvarsfraskrivelse af garantier: 

Intet i dette afsnit berører de lovbestemte garantier med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethed 
eller nøjagtighed af beskrivelsen. 



 

 

Ansvarsbegrænsning 

Følgende føjes til afsnittet om Ansvarsbegrænsning: 

Intet i Vilkårene for Anvendelse udelukker Glookos ansvar for død eller personskade som følge af dets 
uagtsomhed eller svigagtige vildledning i forbindelse med Ydelserne. 


