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Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer
du att bli medlem i föreningen Goodgame Sverige. Varje medlemsansökan
behandlas enskilt och du får mail när du har blivit medlem. Skulle du
råkat hamna i fel förening, kontaktar du oss för rättelse/justering.
För att bli medlem i Goodgame och dess föreningar måste du läsa och
godkänna våra regler. När du genomfört medlemsregistreringen och har
godkänt reglerna innebär det att du har ett avtal med din förening och
Goodgame. Reglerna är till för att skapa trivsel och för att alla ska veta
vad som gäller. Följer du inte våra regler kan du uteslutas ur föreningen.
Förväntningar
Goodgames forum ska vara en trygg plats där folk med TV- och
dataspelsintresse kan skapa nya kontakter och ha kul. Du får inte göra
vad som helst och för allas trevnad har Goodgame och föreningarna satt
upp några regler som ska följas. Gör du överträdelser mot Goodgames
regler kommer ditt medlemskap prövas av Goodgame Sverige. I allvarliga
fall kan polisanmälan göras. Om det är gränsfall kan en varning skickas
ut. Vill du göra en anmälan mot någon som har brutit mot reglerna kan
det göras under länken ”Kontakta oss”.

Allmänna regler


Du måste följa svensk lag när du använder Goodgames forum. Detta
innebär att pornografi, främjande av droger, publicering av
copyrightskyddat material, hets mot folkgrupp, trakasserier, hot,
ofredande, mobbing, bedrägeri, spridning av propaganda,
förberedelse till brott m.m. är olagligt och förbjudet på sajten. Läs i
Svensk författnings samling (SFS) på riksdagens webbplats för att
söka bland Sveriges lagar.
(http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/)

Länkningar till sajter med olagligt innehåll är också förbjudet.
Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna
förseelse.


Du får inte genomföra aktiviteter i eget kommersiellt syfte. Vid
sådan förseelse kan din förening yrka på skadestånd.



Det är förbudet att använda Goodgames forum som
distributionskanal för junk mail, spam eller kedjebrev.



Du får inte använda, kopiera och skicka vidare användarinformation.



Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller
copyrightskyddade filer.



Missbruk av Goodgames tjänster/funktioner är förbjudet.



Intrång och försök till dataintrång på någon av Goodgames sajter
polisanmäls.



Om Goodgame får kännedom om grova otillåtna inlägg på
Goodgames forum kan anmälan göras till operatör (t.ex. Telia) som
då kan varna och även stänga ner Internetabonnemanget.



Om föreningarna eller någon annan gör polisanmälan kan åtal
väckas. Beroende på vilket lagbrott det är, kan det leda till olika
typer av straff t.ex. böter och fängelse.



Du får bara ha ett användarkonto och du måste uppge korrekta
personuppgifter i detta.



Du är personligt ansvarig för att ditt lösenord förblir hemligt.

Goodgames rättigheter


Goodgame har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera
material du publicerar ”offentligt” i forumet i samband med
marknadsföring av sajten utan skyldighet att betala ersättning.



Goodgame har full tillgång till ditt konto för att kunna undersöka
eventuella anmälningar och klagomål.



Goodgame har rätten att radera ditt användarkonto och banna din
IP-adress vid lagbrott eller grov misskötsel.



Goodgame har rätt att skicka hem nyhetsbrev till de medlemmar
som önskar det och har kryssat ja vid ansökan om medlemskap.

Användaruppgifter


För att skydda din personliga integritet följer föreningarna
personuppgiftslagen (PUL).



Personuppgiftsansvarig är Goodgames Generalsekreterare Annelie
Persson.



Personuppgiftsombud är Goodgames Projektledare Petra Schulze
& Goodgames Medlemsadministratör Christina "Tina" Jonsson



Medlemskap i Goodgame Sverige innebär att vi registrerar ditt
namn, personnummer, adress, postnummer,
ort, län, datum för första registrering, datum för förnyelse av
registrering, föreningstillhörighet, nick/alias, e-post och/eller
telefonnummer.



Syftet är att förhindra och underlätta spårning av olämpliga och
olagliga aktiviteter. Adress- och telefonuppgifter kan också
användas för analys, utveckling, information och erbjudanden. Det
ger t.ex. Goodgame möjlighet att skicka mail angående årsmöten
och annan medlemsinformation.



Goodgames anställda kommer ha full tillgång till ditt konto för att
om nödvändigt undersöka om olagliga aktiviteter
genomförts/genomförs.



Goodgame kommer inte att sälja dina användaruppgifter vidare till
tredje part.



Användaren kan när som helst avsluta sitt medlemskap och begära
att personuppgifterna tas bort.



Användaren kan också ändra användaruppgifter själv på
webbplatsen.



Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1 998:204) rätt att gratis,
en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd
till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar
och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 §
personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som
vi behandlar om dig.

Genom att acceptera villkoren/reglerna samtycker användaren till den
behandling av personuppgifter som anges ovan.

Bildregler
Om du vill ha din bild på sajten och du är under 18 år är det lämpligt att
du ber din målsman om tillåtelse. Goodgame har rätt att underkänna ett
foto utan motivering om vi anser att det bryter mot Goodgames regler.
Observera att det är ett brott mot lagen om upphovsrätt att lägga in bilder
på t.ex. en rock- eller idrottsstjärna utan upphovsmannens godkännande.

Spel och tävlingar
Vid spel och tävlingar arrangerade av Goodgame skickar Riksförbundet
Goodgame kontrolluppgift till skattemyndigheten om vinsten överskrider
100 kr. Vinnaren beskattas i slutet av året för alla sina inkomster, även
vinstens värde.
Förändringar i de allmänna villkoren
Föreningarna har alltid rätt att ändra i de regler som är gällande för
medlemsavtal, därför rekommenderas det att du regelbundet kontrollerar
de allmänna reglerna. Sker det stora förändringar i reglerna kommer
medlemmarna att meddelas.
Övrigt
Goodgame är ansvarig för forumet och vårt mål är att du som medlem ska
ha kul och att det ska fungera problemfritt.
Vid frågor, kontakta
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