Villkor för använding och köp via XDD.se
Avtalsparter är MydriaTech AB, org.nr. 556941-1191, och fysisk person
Gäller fr.o.m 2014-07-18.
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Allmänt

Dessa villkor gäller för Avtal mellan MydriaTech AB
(MydriaTech), org. nr. 556941-1191 och fysisk person (Användaren) avseende all användning av tjänsten
XDD.se (Tjänsten).
På grund av tjänstens beskaffenhet med ett starkt
inslag av anonymitet skiljer sig denna Tjänst markant
från andra tjänster. Användaren måste läsa detta avtal
noggrant och kan inte göra antaganden om dessa villkor
baserat på erfarenhet från liknande tjänster.
Användaren skall vara myndig samt folkbokförd
i Sverige för att få ingå Avtal med MydriaTech.
Användaren får endast använda Tjänsten och tillhörande
utrustning för privat icke-kommersiellt bruk från Sverige.
Användaren ingår Avtal genom att godkänna villkoren
när Användaren skapar ett konto hos Tjänsten.
Vid Avtal som träffas på distans har Användaren
ångerrätt enligt lag. Denna ångerrätt gäller dock inte
Tjänsten som omedelbart påbörjas när ett konto skapas.
MydriaTech ansvarar inte för för utebliven vinst eller
intäkt, förlust i näringsverksamhet, inkomstförlust eller
annan indirekt skada. Användaren kan aldrig förvänta sig
att Tjänsten är brukbar eller finns kvar vid en viss tidpunkt, även om den tidigare har fungerat utan problem.
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Tjänstens innehåll

Tjänsten brukbar. Om MydriaTech åter gör Tjänsten
brukbar kan Användaren inte räkna med att ett tidigare
fungerande konto fortfarande existerar eller är brukbart.
Tjänsten som helhet drivs på kommersiell basis och
kan komma att stängas ner utan förvarning vid obefintlig
eller för dålig lönsamhet. Tjänsten kan även komma
att stängas ner vid grundade, ogrundade, imaginära eller
svårbedömda hot om något som potentiellt kan innebära
stora kostnader i tid, pengar och/eller hälsa för någon fysisk person. Vid en nedstänging blir tjänsten och samtliga
konton permanent obrukbara.
Support och Kundtjänst
I Tjänsten ingår ingen form av support. Det finns ingen kundtjänst att kontakta. Tjänsten går att prova
utan någon form betalning under en begränsad tid. En
Användare som inte lyckas använda Tjänsten av en eller
annan anledning skall avstå från att fortsätta använda
tjänsten. Efter en tids inaktivitet kommer användarens
konto att automatiskt tas bort.
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Användarens
ansvar

åttaganden

och

Kontouppgifter

Användaren skall förvara kontots lösenord på ett betryggande sätt för att förhindra att detta glöms bort
eller kommer i orätta händer.
Kontots lösenord
får endast användas på Tjänstens hemsida om en
säker förbindelse utan varningar har upprättats från
Användarens webläsare på en säker dator.
Om Användaren har förlorat lösenorder eller en någon
har kommit över och bytt lösenordet till kontot är kontot
permanent obrukbart för Användaren. MydriaTech kommer att ignorera alla förfrågningar om att åter få tillgång
till kontot då kontots rättmätiga Användare är okänd för
Tillgänglighet och Underhåll
MydraTech och äktheten i dessa förfrågningar inte kan
Tjänsten är under perioder ej tillgänglig på grund av un- verifieras.
derhåll. MydriaTech har rätt att begränsa tillgången till
tjänsten för underhåll, korrigering av fel samt uppdater- Användning
ing av hård- och mjukvara. MydriaTech strävar efter, men
garanterar inte, att perioder av planerat underhåll är ko- Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten på
rta och vid tider då tjänsten har minst belastning.
ett sådant sätt att Tjänsten kan misstänkas medverka
Tjänsten kan bli permanent obrukbar på grund av till brott, inskränkning av någons rättig- och/eller friomständigheter utanför MydraTechs direkta kontroll, som heter eller annat olämpligt. Endast användning för privat
t.ex. handling eller underlåtenhet från myndighet, fel bruk med vad MydriaTech för tillfället anser vara ett rimhos leverantör av infrastruktur, tekniska angrepp eller ligt antal namnuppslag/tidsenhet är tillåten. Använding
på grund av annan omständighet som inte är trivial som MydriaTech eller av MydriaTech utsedd moderaatt förutse. MydriaTech är aldrig skyldig att åter göra tor anser eller misstänker vara olämplig kan leda till
Tjänstens syfte är att Användaren ska kunna hitta en
föränderlig IP-address till ett privat Internet-abbonemang
utifrån ett beständigt domännamn.
Då det ofta finns korrelation mellan ett privat Internetabbonemangs IP-address och en eller flera fysiska personer, finns det även samma eller större korrelation mellan
den eller dessa personer och ett beständigt domännamn.
Tjänsten är utformad för att inte bidra till denna korrelation och Användarens identitet sparas inte för kontot.
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nedstängning av kontot utan att detta behöver motiveras
för Användaren.
Anmälningar

Ett konto tas bort 31 dagar efter det att det stängts
ned. Det är inte möjligt att säga upp avtalet i förtid.
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Identifierande information

Utomstående kan anmäla konton som anmälaren anser
olämpliga. Om Användaren eller moderator inte vidtar Tjänsten sparar ej vilken Användare som innehar ett visst
några åtgärder kommer kontot att automatiskt stängas konto.
ned utan att Användaren har rätt till ersättning.
Tjänsten sparar ej vilka aktiveringskoder som har
använts för ett visst konto eller vilket konto som var subjektet för en aktiveringskod.
4 Avgifter och kostnader
Tjänsten sparar senast kända IP-address i enlighet
med
kontots inställningar.
Avgifter för tillgång till den infrastruktur som behövs för
Tjänsten
sparar information om betalning av aktiveratt Användaren ska kunna nå tjänsten över Internet är
ingskoder
(inklusive
personuppgift om vem som är betalhelt Användarens ansvar.
ningsavsändare
när
detta
är tillgängligt) för redovisning i
Ett nytt konto är tillgänglig under en begränsad tid.
enlighet
med
gällande
svensk
lag.
För att förhindra att kontot stängs ned efter denna
Vid
behov,
som
till
exempel
men inte begränsat
begränsade tid, krävs användning av en aktiveringskod.
till felsökning, sparar Tjänsten information i loggar om
användning av tjänsten under en begränsad tid.
I
Aktiveringskoder
dessa loggar kan identifierande information förekomma om
En aktiveringskod är en svårgissad teckenkombination betalningar, inloggningar, kontonamn och IP-addresser.
som är kopplad till en tidsperiod om ett visst antal dagar. Normalt är dock denna loggning inaktiverad.
Vid inmatning av en aktiveringskod förskjuts tidpunkten
Identifierande information kan även lagras av misstag
för nedstängning av ett konto framåt i tiden med det an- på servern eller i den infrastruktur och miljö där Tjänsten
tal dagar som aktiveringskoden avser avrundat uppåt till kör trots vidtagna försiktighetsåtgärder.
närmsta årsskifte. Aktiveringskoder kan köpas av en inloggad Användare. Pris inklusive moms och det antal dagar som koden avser redovisas tydligt innan köp och kan Uppskattning av identifierbarhet
variera över tiden.
Tjänsten tillhandahåller inte absolut anonymitet för
användare som är identifierade vid betalning av aktiverBetalningsalternativ
ingskod. Sannorlikheten att gissa vilken betald aktiverTjänsten använder sig av ingen, en eller flera olika be- ingskod som hör till ett viss konto kan uppskattas grovt
talningsförmedlare. Dessa betalningsförmedlare kan vari- genom att summera alla konton som har samma tid för
era över tiden. För att kunna genomföra köp genom en nedstängning. T.ex. om det finns 200 konton med samma
betalningsförmedlare kan Användaren vara tvungen att tid för nedstänging blir
godkänna ytterligare avtal med betalningsförmedlaren.
Om betalningsförmedlaren tar ut extra avgifter för ett
1
1
köp och detta är känt av MydriaTech, så redovisas dessa
=
= 0.5%
P ≈
antal
konton
med
samma
sluttid
200
avgifter tillsammans med betalningsalternativen.
Den faktiska sannorlikheten kan även komma att
påverkas av att de IP-addresser som konton perkar på
Användningen av en aktiveringskod påbörjas omedelbart kan uteslutas på grund av information från annat håll.
vid köp och denna operation kan inte ogöras. Därför gäller Utdelning av gratis aktiveringskoder sker automatiskt om
ej den lag, som normalt reglerar ångerrätt vid avtal som sannorlikeheten att identifiera ett betalande konto är för
hög.
träffas på distans.
Ingen ångerrätt eller rätt till återbetalning

Användaren betalar för generering och användning
av en aktiveringskod. Detta innebär att om ett konto
Meddelanden, information och
blir obrukbart (oavsett skäl) har Användaren aldrig rätt 7
till ersättning eller återbetalning av eventuella aktivermarknadsföring
ingskoder som Användaren kan visa att hen har använt
till ett visst konto.
MydriaTech kommunicerar vid behov genom att visa meddelanden på Tjänstens hemsida. Uppgifter som kommit
MydriaTech till kännedom genom betalningsförmedlare
5 Avtals giltighetstid, ändring av kommer inte att användas för marknadsförning av MydriaTech. Betalningsförmedlaren kan dock ha andra villkor
villkor och uppsägning
som godkänns separat av Användaren.
Avtalet löper från att det godkänns av Användaren till
dess att Användarens konto tas bort.
Användaren måste godkänna senaste versionen av av- 8
Överlåtelse
talet vid skapande av ett nytt konto samt vid köp eller
Tillgång till Tjänsten och Avtal får inte överlåtas.
användning av aktiveringskod.
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