Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM)

Anvendelsesvilkår pr. 01-01-2019
Disse anvendelsesvilkår regulerer adgang og anvendelse af de tjenesteydelser og produkter, som
Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) tilvejebringer. Ved køb af IRM's tjenesteydelser og
produkter accepterer kunden IRM's anvendelsesvilkår iht. nedenstående.
Tjenesteydelser og produkter
Med tjenesteydelser og produkter menes IRM's database samt skriftlige rapporter og alle øvrige
oplysninger, der kan indgå i abonnementet.
Ophavsret
Samtlige oplysninger i IRM's tjenesteydelser og produkter er beskyttet af ophavslov og må ikke
videredistribueres til uvedkommende.
Udover i de tilfælde, der omtales i følgende afsnit, må intet materiale kopieres, reproduceres,
distribueres, genpubliceres, downloades, forevises, opslås eller overføres i nogen form eller på nogen
måde, hverken elektronisk eller fysisk, uden forudgående skriftlig tilladelse fra IRM.
Brugeren og anvendelse
Brugeren er den person, der igennem bestilling og betaling af abonnement eller særskilt rapport, opnår
adgang til IRM's tjenesteydelser og produkter. Brugeren er den juridiske person samt dennes ansatte og
fuldtidsansatte konsulenter. Tjenesteydelser og produkter må alene anvendes til det arbejde, der udføres
for den juridiske person, som har tegnet abonnementet. Det vil med andre ord sige, at brugerne af IRM's
tjenesteydelser og produkter forpligter sig til alene at benytte disse oplysninger til virksomhedsintern
brug. Bemærk, at informationsdeling med søsterselskaber og koncernpartnere ikke regnes som
virksomhedsintern brug.
Midlertidigt ansatte konsulter, som arbejder hos brugeren, skal igennem IRM forsynes med midlertidige
logon-oplysninger på forespørgsel fra brugeren. Brugeren har ikke ret til at tildele permanenten logonoplysninger til andre end ansatte.
IRM's data må i begrænset omfang og efter behandling af brugeren forekomme i kundepræsentationer og
andre eksterne fremlæggelser. IRM skal oplyses som reference.
Information, som IRM tilvejebringer på den offentlige, ikke-adgangskodebeskyttede hjemmeside, er gratis
og må benyttes frit af journalister og øvrige interessenter. IRM skal oplyses som reference.
Brud på aftalen
Såfremt brugeren bryder denne aftale, f.eks. ved at distribuere abonnementsoplysninger til en anden
juridisk person eller en tredjepart, skal den distribuerende bruger kompensere IRM for omkostningerne
for et yderligere abonnement. IRM forbeholder sig også ret til at træffe yderligere forholdsregler i form af
søgsmål for aftalebrud.
Priser og betalingsbetingelser
Ved tegning af abonnement er prisen alene gældende for den aftalte periode, og den angivne pris er
gældende for ét år.
IRM meddeler prisændringer og publiceringsplan i begyndelsen af hvert kalenderår.
Opkrævninger for abonnementstjenester faktureres af IRM én gang om året og som regel forud. Fakturaer
skal udstedes med betalingsbetingelser på 30 dage.

Aftales løbetid, forlængelse og opsigelse
Abonnementet løber i ét år ad gangen.
Ved udebleven opsigelse forlænges abonnementet med yderligere ét år.
Opsigelse af abonnement skal finde sted, før abonnementets gyldighed kan ophøre. Opsigelse skal finde
sted skriftligt senest tre måneder før aftaletidens ophør.
Personlige oplysninger
IRM behandler personlige oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen vedr. personlige oplysninger
og GDPR, hvilket brugeren godkender ved betaling af abonnementet. Du giver også IRM ret til at kontakte
medarbejdere i din virksomhed til dataindsamling.
Ændring af anvendelsesvilkår
IRM forbeholder sig ret til at tydeliggøre, ændre og opdatere anvendelsesvilkårene, inden for hver ny
aftaleperiode.

