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Næruitrende hoved;rltale (clg tilhørende databehandlera{tale) gælder for alle foreninger, der l:enytter
InfoDroids' online ltrreningsplatfomr Sryr Din Fcrrening (herefter foreningsplatformen), der er
tilgæng'elig pår underclomæner til st),rdinfrrrenin&dk. Hovedaftzrlen godkendes af foreningens
repræsentant, inden foreningen ibrugtager foreningsplatformen. Enhver brug af foreningsplatftrrmen er
underlagt disse betingelser.
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InfoDroids IVS (heretter InfoDroids) har med foreningiplatformen til hensigt at hjælpe foreninger med
at styre og stvrke foreningsarbejdet.

Foreningsplatlbrmen giver foreningerne mulighed for at kommunikere i et tredelt, SSLkryrteret miljø.

1. del er en oflendigt tilgængelig side, hvor foreningen præsenterer sig udadtil.

2. del kræver login, her kan foreningens medlemmer kommunikere uforsryrret, samt læse ft;reningens

1:rivate dokumenter og interne informationer.

3. clel krær,er også login, men er kun tilgængelig for bestyrelsen. Her kan bestyrelsen kommunikere
ulirrstyrret, samt læse besryrelsens dokumenter og interne informationer. Desuden indeholder 3. del et
rnedlemskartr:tek/l:eboerkartotek, hvor bestyrelsen styrer nye og eksisterende medlemmers adgang til
platlbrmen, samt lukker adgangen til platlorrnen Ibr personer, der har forladt lbreningen.

ltlerligere funktioner kan tilføjes lobende,
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InlbDrcids giver kunden en ikke-eksklusiv r:g ikke-tidsbegrænser ret til at anvende foreningsplatformen.
Denne ret gælder udelukkende for kunden. Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sin adgang

til tredjernand uden skriftiigt samrykke med InfoDroids.
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Det er gratis at benytte foreningsplatformen. InfoDroids har dog ret til at tilløje nye funktioner, der
enten også er gratis, eller koster penge at benytte, fx via abonnement eller engangsbetaling: InfoDroids
har ligeledes ret til at indgå aftzrler med samarbejdspartnere/underleverandører om at tilføje nye
funktioner til platformen, der enten er gratis eller koster penge at benytte, fx via abonnement eller
engangsbetaling Nye funktioner, der koster penge at benytte, træder kun i kraft, hvis kunden selv aktivt
tilvælger dem.
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Ønsker kunden at opsige denne aftale clg dermed adgangen til foreningsplatformen, skal det ske

skriftligt ril inlbfø)sty.rdinlorening.dk
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InfoDroids kan opsige denne aftale og kundens adgang til foreningiiplatformen med 2 måneders varsel,

eller øjeblikkeligt ved kundens væsendige overtrædelse af disse betingelser. Kunden har i
opsigelsesperioden mulighed fur at l.rente indtastede data ud af systemet,

InfoDroids har ret til frit at overdrage sine rettigheder og lbrpligtelser overfor kunden til et

koncernforbundet selskab eller tredj emand.
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Kunden har mulighed for at rette henvendelse til InfoDroids ftrr support via e-mail på
sqpport(Dstvrdinforening.dk i forbindelse med generel brug af foreningsplatformen.
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Se databehandleraftalen.

Data i foreningsplatformen opbevares på senere af InfoDroids underleverandør(er), der tager backup
af al data. I;rs om InfoDroids begrænsninger herved i afsnittet Ansvarsbegrænsninger,

I) \TABEIf \NDLIN(; (-)II (;DI'R

Se databehandleraftalen
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InfoDroids forbeholder sig retten til at opdatere og ændre i foreningsplatformen. Det tilstræbes at

udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene lor kunden. I enkelte tilfulde kan det dog være

nødvendigt at lukke for adgangen til forening;platformen, rnens opdateringer foretages, i sådanne

til{idde vil InfoDroids så r,idt mulig ftrretage disse opdateringer på tidspunkter, hvor det ventes ikke at
genere kunden, fx om natten. InfuDroids tilstræber højest rnulig clriftsstabilitet for foreningsplat{brmen.
men gnranterer ikke lor denne. Se yderligere i næste afsnit orn ansvarsbegrænsninger.
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InfoDroids benytter eksterne samarbejdspartnere/underle.",eranderrer til fri senerhosting. InfoDroids
forbeholder sig ret til at udskifte disse underleverandører eller opsige aftaler med disse

underleverandører, ligesom disse underleverandører kan opsige aftaler med InfoDroids. InfoDroids kan

ikke holdes ansvarlig for ændringer i foreningsplatformen som følge samarbejdspartneres opsigelse af
aftaler indgået med InfoDroids, eller som følge zrf at InfoDroids opsiger aftaler med
samarbejdspartnere, hvis disse samarbejdspartnere påføreq eller over for InfoDroids har oplyst at de vil
påføre, InfoDroids uforholdsmæssigt store omkostninger.

InfoDroids kan ikke holdes ansvarlig', hvis forhold hos disse samarbejdspartnere medfører, at InfoDroids
ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over fcrr kunden.

Kunden kan ved henvendelse til InfoDroids {å leveret oversigt over InfoDroids' samarbejdspartnere i
forbindelse med foreningsplatformen.

Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af data, som kunden indtaster i
fureningsplatformen, r:g/eller som kunden instruerer InfoDroids i at indtaste i platformen, Kundens
brug af foreningsplatformen foregår helt på eget ansvar. Inft:Droids kan lrverken holdes ansvarlig for
direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af r:g adgang til foreningsplatformen.

InfoDroids lraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for
InfoDroids' kontrol. Dette galder lx strømafbrydelser; problemer med internetfrrrbindelser, problemer
med hardrvare, hacker-angreb, vira eller anden ftrrm ft;r force majeure. InfoDroids hæfter zrlene [r.lr

forsætlige eller groft uagtsomme forl-rold og det maksimale erstatningpansvar overfor kunden kan uanset

årsagen aldrig overstige et beløb s'u,arende til kundens samlede betaling af vederlag i et år lor brugen af
foreningsplatformen.
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InfoDroids ejer ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til foreningiiplatformen. Der overdrages

ingen immaterielle rettigheder til foreningsplatformcn til kundcn.
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Kunden giver Inft:I)roids og vores samarl:ejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale
r:g data (br:rtsc"t li'a personoplysninger), cler uploades af kunclen, i det omfang der er nødvendigt lbr; at
InfoDroids kan drive og udvikle lbreningsplatformen, samt ril markedsføring. Kunden indestår [or, at
matcriale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.
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Opstår der uenighed mellem kunden og InfoDroids skzrl uenigheden algøres efter dansk ret med
Bvretten i København som første instans.
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Denne hovedaftale kan opdateres og erstattes af nye hovedaftzrler; der supplerer eller træder i stedet for
denne aftale, Kunden orienteres om nye aftiiler via e-rnail eller direkte i foreningsplatformen. Ved
lbrtsat brug af foreningsplatlormen accepteres den nye aftzLle.
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