Avtale om deltagelse på
Nordnetbloggen - Foretak

Blogger

Foretaksnavn

Organisasjonsnummer

Forretningsadresse

Tlf. kontaktperson

Sted

Postnummer

E-post adresse (dit innloggingsopplysninger skal sendes)

Ved å signere avtalen godkjenner foretaket “Vilkår for deltagelse på Nordnetbloggen”. Avtalen signeres av den/de som er
signaturberettiget i henhold til Enhetsregisteret.
Underskrift 1

Sted og dato		

Underskrift / Navn med blokkbokstaver

Underskrift 2

Sted og dato		

Underskrift / Navn med blokkbokstaver

Husk å legge ved kopi av legitimasjon
Legitimasjon

Kopier inn ditt pass, førerkort eller annen gyldig legitimasjon her:

Legg din legitimasjon her og kopier legitimasjonen sammen med denne
blanketten. Dersom det kreves to signaturberettigede, holder det at én
legitimerer seg. Bekreft deretter kopien. OBS! Ikke teip, lim eller heft fast en
kopi av din legitimasjon.

Bekreftelse innebærer at en person (andre enn deg selv) ved signatur, blokkbokstaver, dato, sted, fødselsnummer, telefonnummer, e-post og gateadresse bekrefter at
kopien stemmer overens med originalen direkte på kopien. Signaturen skal være skrevet med svart eller blått blekk.
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Bekreftelse
Jeg bekrefter at
kopien er i overensstemmelse
med originalen

Vilkår for deltagelse på
Nordnetbloggen
1. Bakgrunn
Nordnet Bank NUF, org. nr. 982 503 868, Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo
(heretter “ Foretaket”) er en filial av den svenske banken Nordnet Bank AB, hvis
hovedsakelige virksomhet er å drive effektiv verdipapirhandel over internett og
tilby et komplett utvalg av tjenester for handel og sparing i finansielle instrumenter.
Nordnet Bank AB er et heleid datterselskap av Nordnet AB (publ). Nordnet Bank
AB står under tilsyn av den svenske Finansinspektionen. Nordnet Bank NUF står
delvis under tilsyn av Finanstilsynet.

5. Foretakets rettigheter
Foretaket forbeholder seg retten til å overvåke Nordnetbloggen, og til enhver tid,
etter en selvstendig vurdering, ta bort Skribentens innhold på Nordnetbloggen,
samt nekte Skribenten å publisere materiale.

Foretaket vedlikeholder Nordnetbloggen, som er en bloggportal for innlegg om
spørsmål relatert til sparing, privatøkonomi og verdipapirmarkedet. Rett til å delta
som skribent på Nordnetbloggen (“Skribent”) oppnås ved å inngå en avtale med
Foretaket om deltagelse på Nordnetbloggen (“Bloggavtalen”), hvor Skribenten
godkjenner disse Vilkår for deltagelse på Nordnetbloggen (“Bloggvillkår”).
Skribenten består i denne avtalen av det ovenfor signerende foretak. Skribenten
er ansvarlig for alt innhold som publiseres gjennom Skribentens bloggprofil, og for
at innloggingsinformasjon til bloggprofilen ikke gis til uvedkommende.

6. Ansvar og skade
Innholdet på Nordnetbloggen skapes av bloggens brukere og besøkere.
Skribenten er ansvarlig for innleggets innhold, og at dette er korrekt og i
overensstemmelse med relevante lover og øvrig relevant regelverk. Foretaket
tar således ikke ansvar for innholdet i den respektive skribents innlegg, eller
for kommentarer som innlegget kan komme til å generere fra Nordnetbloggens
lesere. Foretaket tar heller ikke ansvar for handlinger eller unnlatelser som baseres
på informasjon publisert på Nordnetbloggen.

2. Vilkår og forpliktelser for skribenten
Skribenten godkjenner at Foretaket publiserer dennes bloggprofil på
Nordnetbloggen. Skribenten forplikter seg til å se til at Foretaket til enhver tid har
Skribentens oppdaterte kontaktopplysninger.

I de tilfeller Skribenten påfører Foretaket en skade, eller påfører Foretaket
kostnader gjennom å bryte bestemmelsene i Bloggavtalen, disse Bloggvilkårene
eller Selskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer for innlegg på
Nordnetbloggen eller på annen måte agerer i strid med gjeldende lov eller
forskrifter, skal Skribenten ved anmodning erstatte Selskapet for skaden eller
utmålt erstatning.

Skribenten er ansvarlig for at dennes innlegg på Nordnetbloggen utformes i
samsvar med relevante lover, forskrifter og myndighetsbeslutninger, samt at
innleggene utformes slik at Foretakets gode rykte, kunde- og leverandørrelasjoner
ikke risikerer å ta skade. Skribenten skal sikre at innholdet i dennes innlegg er
korrekt, samt at innlegget blir presentert på en saklig og korrekt måte. Skribenten
forplikter seg til å følge Foretakets til enhver tid gjeldende retningslinjer for
innlegg på Nordnetbloggen.
Skribenten forplikter seg til i sin bloggprofil å tilkjennegi eventuelle økonomiske
interesser, så som for eksempel ansettelse eller innehav av aksjer m.m., i forhold til
de finansielle instrumenter eller utstedere som berøres i innlegget.
Skribenter forplikter seg til å påse at de innlegg skribenten bidrar med
på Nordnetbloggen, ikke har innhold som omfattes av definisjonen
“investeringsanbefalinger” i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni
2007 med tilhørende forskrifter. Dette innebærer at yrkesmessig utarbeidede
anbefalinger om investeringer i finansielle instrument, deriblant synspunkter på
nåværende eller fremtidige verdier eller priser på disse instrumenter, ikke er tillatt
å publisere som innlegg. Så vel direkte anbefalinger og forslag, (eksempelvis
“kjøp”, “hold”, eller “selg”) som indirekte anbefalinger (eksempelvis henvisning til
en riktig pris) er ikke tillatt.
Skribenten er klar over at det for Selskapet vil oppstå spesielle forpliktelser ved
videreformidling av investeringsanbefalinger og at det derfor for Foretaket er
vesentlig at Skribentens plikter i henhold til dette punkt 3 overholdes.

Foretaket har en ensidig rett til å gjøre endringer i Foretakets retningslinjer for
Nordnetbloggen. Skribenten forplikter seg til å holde seg oppdatert om de til
enhver tid gjeldende retningslinjer for innlegg på Nordnetbloggen.

Skribenten har ikke rett til kompensasjon for sin medvirkning på Nordnetbloggen,
og må selv se til å inneha nødvendig utstyr (som datamaskiner og programvare).
7. Oppsigelse
Bloggavtalen løper inntil videre, og kan av Skribenten og Foretaket til enhver tid
sies opp med umiddelbar virkning. Oppsigelse skal skje skriftlig.
8. Øvrig
Skribenten har ikke rett til å overføre sine rettigheter eller plikter i henhold til
Bloggavtalen til en annen part. Foretaket har rett til å overføre sine rettigheter
og forpliktelser som fremkommer av Bloggavtalen, hvoretter Skribenten vil bli
informert om dette.
9 Endring av bloggvilkår
Endringer av disse vilkår trer i kraft umiddelbart etter at Foretaket har meddelt
Bloggeren om endringen ved å sende e-post til den e-postadressen som
bloggeren har angitt i Avtale om deltagelse på Nordnetbloggen. En slik
meddelelse anses å ha kommet frem til Bloggeren når meldingen har blitt sendt
fra Foretaket.
10 Tvist
Tolkning og anvendelse av bloggavtalen skal skje i henhold til norsk rett, og tvister
som springer ut av avtalen avgjøres av Oslo tingrett.

3. Immaterielle rettigheter
Skribenten har ikke rett til uten skriftlig samtykke, å utnytte Foretakets varemerke,
firma eller kjennetegn eller Foretakets opphavsrettslige materiale.
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4. Behandling av personopplysninger
Foretaket behandler, i egenskap av å være behandlingsansvarlig, de
personopplysninger som avgis og innhentes i forbindelse med søknad
om og inngåelse av avtale, samt de personopplysninger som er tilknyttet
administreringen av gjeldende produkter og tjenester. Formålet med
behandlingen er å samle inn, kontrollere og registrere personopplysningene forut
for inngåelsen av en avtale, samt å dokumentere, administrere og fullføre inngåtte
avtaler. Videre kan opplysningene bli benyttet til å oppfylle rettslige forpliktelser,
gjennomføre markeds-, forretnings- og kundeanalyser (inkludert profilering),
bedrive markedsføring, samt forbedre, utvikle og tilpasse for kunden de produkter
og tjenester som tilbys. Personopplysningene kan også bli behandlet til andre
formål enn de ble innsamlet for, i den grad dette er i overenstemmelse med
gjeldende rett. Dersom det er inngitt innsigelse mot bruk av opplysningene i
forbindelse med direkte markedsføring, vil ikke opplysningene bli brukt i denne
sammenheng. Fullstendig informasjon om behandling av personopplysningene
og registrertes rettigheter finnes på nordnet.no/personopplysninger. Ved å inngå
foreliggende avtale bekrefter du som registrert kunde at du har tatt innover deg
denne informasjonen.

Nordnet bank NUF’s retningslinjer for
innlegg på Nordnetbloggen
Hensikten med Nordnetbloggen er å gi deg som Skribent en plattform,
hvor du kan skrive om dine tanker og ideer rundt privatøkonomi, sparing
og verdipapirmarkedet. Du som Skribent er ansvarlig for alt materiale som
du bidrar med, og er forpliktet til å følge retningslinjene for innlegg på
Nordnetbloggen nedenfor.
Det materiale som du publiserer på Nordnetbloggen skal være relatert til
privatøkonomi, sparing eller verdipapirmarkedet. Du er ansvarlig for at dine innlegg
utformes i henhold til relevante lover, forskrifter og myndighetsbeslutninger, samt
er utformet slik at Foretakets varemerke ikke risikerer å bli skadet. Innleggene skal
være skrevet på norsk.
Du er forpliktet til å påse at ditt innlegg ikke kan anses å være spredning av falsk
eller misvisende informasjon som kan innebære utilbørlig markedspåvirkning slik
som beskrevet i verdipapirloven av 29. juni 2007 med tilhørende forskrifter. Du kan
eksempelvis ikke skrive innlegg som offentliggjør innsideinformasjon, eller som har
som formål er å påvirke et verdipapirs markedspris (markedsmanipulasjon). Du er
forpliktet som Skribent på Nordnetbloggen, til å ikke direkte eller indirekte berøre
aksjen Nordnet AB (publ) og dens utvikling.
Du får ikke publisere innhold eller utføre handlinger på Nordnetbloggen som
angriper eller krenker noen annens rettigheter eller på annen måte bryter norsk lov.
Du får kun publisere materiale på Nordnetbloggen som du selv har opphavsrett til,
eller har rett til å publisere og videreformidle. En Skribent som publiserer materiale
på Nordnetbloggen forutsettes å gi Foretaket en ikke-eksklusiv, evig og kostnadsfri
rett til å benytte, lagre, spre og publisere materialet, elektronisk eller på annen måte.

Du får ikke bedrive markedsføring, salg, laste opp virus eller annen skadelig
programkode, eller på annen måte benytte Nordnetbloggen for å utføre en ulovlig,
misvisende, skadelig eller diskriminerende handling.
Skribent som yrkesmessig utarbeider investeringsanbefalinger må være
oppmerksom på følgende:
Det er ikke tillatt å publisere innlegg som kan anses å utgjøre investeringsanbefalinger
i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 med tilhørende forskrifter.
Dette innebærer at yrkesmessig utarbeidede anbefalinger om investeringer
i finansielle instrument, deriblant synspunkter på nåværende eller fremtidige
verdier eller pris på disse instrumentene, ikke er tillatt i innlegget. Såvel direkte
anbefalinger og forslag (eksempelvis ”kjøp”, ”behold” eller ”selg”) som indirekte
anbefalinger og forslag (eksempelvis henvisning til en riktig pris) er forbudt.
Det er heller ikke tillatt å publisere innlegg som kan anses å utgjøre
investeringsanalyser i henhold til samme regelverk som er nevnt ovenfor. Begrepet
investeringsanalyse defineres kortfattet som en investeringsanbefaling der
analysen betegnes som en investeringsanalyse eller liknende, eller fremstilles som
en objektiv eller uavhengig forklaring av innholdet i anbefalingen.
Dersom du påfører Nordnet en skade eller tap ved å handle i strid med disse
retningslinjer eller øvrig gjeldende regelverk, er du forpliktet til å dekke Nordnets
påførte tap.

Det materiale som du bidrar med får ikke inneholde krenkende opplysninger
om personer, utgjøre provokasjoner, hets mot folkegrupper m.m. Materialet får
ikke fremstå som urimelig, utilbørlig, støtende eller rammes av bestemmelsene
om offentlige ytringer i straffeloven av 22. mai 1902, eller stride mot
personopplysningsloven av 14. april 2000.
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