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VILLKOR FÖR ANVÄNDANDET AV SHAREDOTS TJÄNSTER
Denna bilaga ses även som en överenskommelse/avtal mellan Sharedot (se Sabina Consulting AB)
och användaren av Sharedots tjänster. Sharedot är en tjänst som administreras och tillhandahålls
av Sabina Consulting AB 559111-2866, Sabina Consulting är juridisk person och ansvarig för alla
affärshändelser och juridiska händelser.
Definition av Sharedots upplevelser
- Upplevelser som marknadsförs, delas och/eller levereras av en passionerad värd som brinner starkt
för sin upplevelse. Upplevelsen är oftast kopplad till värdens hobby, stora intresse, talang eller
kunskap.
Sharedots upplevelser är äkta och autentiska just för att dom levereras av passionerade människor
som vill dela upplevelserna med andra intresserade människor.
- Sharedot marknadsför upplevelser som levereras av människor som är experter inom sitt område
eller bara väldigt intresserade och som trivs i mötet med andra människor.
Sharedots upplevelser skall hålla rimliga priser och alltid levereras av privatpersoner och
marknadsföras för privatpersoner.
- Sharedots upplevelser är inte kommersiella, de får ej ha ett huvudsakligt affärsmässigt syfte som
exempelvis att bara tjäna pengar, endast för marknadsföring osv.
- Sharedots upplevelser skall förbli autentiska med stor orginalitet och unicitet, Sharedot skall ej
förknippas med opersonliga upplevelser som saknar innehåll och värde eller som kan likställas med
massturism.
Generella villkor vid användandet av Sharedots tjänster
- Sharedot granskar alla nya värdar och alla nya upplevelser, samt även foruminlägg, kommentarer
och korrespondens. Sharedot äger alltid rätten att plocka bort eller blockera konton och innehåll till
sajten utan att orsak behöver anges.
- Upptäcker Sharedot att värdar, upplevelser, foruminlägg och kommentarer har stötande innehåll,
eller innehåll av främlingsfientligt, sexistiskt eller diskriminerande slag äger Sharedot rätten att
plocka bort, blockera eller anmäla värdar eller innehåll till polismyndigheten.
- Upptäcker eller misstänker Sharedot att bedrägerier, fejkkonton eller liknande oseriös aktivitet
förekommer äger Sharedot rätten att plocka bort, blockera eller anmäla innehåll till
polismyndigheten.
- Upptäcker Sharedot att värdar marknadsför sina upplevelser på sajten för att sedan inhämta
bokningar och betalningar på egen hand äger Sharedot rätten att plocka bort, blockera eller anmäla
värdar eller innehåll till polismyndigheten. Denna förseelse bedöms som avtalsbrott.
- I övrigt ansvarar du som värd själv för det innehåll du publicerar på din profilsida och att detta inte
strider mot svenska lagar och regler. Du som värd är personligt ansvarig för ditt innehåll.
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- Det är ej tillåtet att som företag eller juridisk person skapa konto på Sharedot. Sharedots sajt skall
alltid marknadsföras för privatpersoner och Sharedots upplevelser skall alltid levereras av
privatpersoner.
- Du som värd måste vara myndig och därmed 18 år fyllda.
- Sharedot är en digital plattform och delningstjänst för upplevelser som ägs av Sabina Consulting,
Sharedot förmedlar upplevelser mellan värdar och besökare och äger endast ansvar för hur tjänsten
distribueras på vår sajt.
- Som värd äger du själv ansvaret för din upplevelse, det är ditt ansvar att inhämta information kring
eventuella tillstånd och det är ditt ansvar att hålla dig upplyst om vad som gäller kring din upplevelse.
OBS ofta måste tillstånd beviljas vid servering av alkoholhaltiga drycker, samt vid vissa
matlagningsaktiviteter, transporter eller vid vissa fysiska aktiviteter förenat med vissa risker.
- Sharedot informerar samtliga besökare på sajten, samt även vid själva köpet av en upplevelse, om
att samtliga upplevelser sker på egen risk, det är besökarens eget ansvar att se över försäkringar och
vad som gäller för varje upplevelse.
- Som värd borgar du för att du äger rättigheterna till material och innehåll kopplat till din upplevelse,
ex bilder, filmer, musik, spel, texter, konton, streamingtjänster mm. Alternativt att den som innehar
rättigheterna har givit dig tillstånd att använda materialet eller innehållet.
Du borgar där med även för att eventuella personer som medverkar i ditt material/innehåll har givit
sitt godkännande, samt att de även givit godkännandet att Sharedot eventuellt kan använda
materialet i marknadsföringssyfte.
- Vi uppmanar dig som värd att vara lyhörd i kontakt med dina bokade besökare. Framhåll vad som
gäller för din upplevelse, att max-antal respekteras, att tider och villkor för upplevelsen respekteras.
Vid händelse av att bokade besökare inte går att nå, inte kommer på utsatt tid, att märkliga frågor
eller märkligt beteende uppfattas i samband med kontakten inför upplevelsen, skall Sharedots team
genast informeras om detta.
Immateriella rättigheter
- Sharedot får använda material och bilder fritt för att marknadsföra sajten i sociala medier och
traditionella medier. När du som värd lägger upp information och innehåll på din profilsida genom
vår sajt ger du Sharedot obegränsad rätt att använda information, bilder och material i
marknadsföringssyfte.
- Sharedot har rätt att formatanpassa, spara och kopiera materialet.
- Som värd avsäger du dig i samband med vår överenskommelse och dessa villkor, rätten att
efterkräva ersättning för Sharedots användande av materialet.
Regler kring funktion och drift av sajten
- Sharedot garanterar inte sajtens funktionalitet, att inga driftstörningar eller intrång eller andra
händelser utanför vår kontroll, kan komma att inträffa. Skador som orsakats till följd av ovanstående
ersätts inte av Sharedot.
Kommunikationen på vår sajt
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I forum, kommenterar, inlägg och kontakt med besökare och andra värdar använder vi en god ton
och vårdat språk. Sharedot godkänner inte;
- Främlingsfientligt/Rasistiskt innehåll
- Diskriminerande innehåll. På sharedot tror vi på allas lika värde oavsett etnicitet, kön eller sexuell
läggning.
- Hot, kränkningar eller trakasserier.
Sharedot äger rätten att plocka bort, blockera eller polisanmäla konton eller värdar som strider mot
ovanstående. Likaså äger Sharedot rätten att plocka bort, blockera eller polisanmäla konton eller
värdar som lägger upp olagligt material, skickar spam-mail eller oönskade meddelanden, som gör
intrång på andra värdars konton, som saboterar, trakasserar och/eller utför skadliga handlingar mot
andra värdar eller besökare på sajten.
Vid publicerandet av upplevelser, priser och foruminlägg.
- Din upplevelse måste ha en beskrivande titel, inga företagsnamn, inga länkningar, inga invecklade,
svårtolkade eller vilseledande titlar eller namn får förekomma.
- Inga onödiga tecken får användas i titeln.
Utbetalningar och arbetsgivaransvar
- Arbetsgivaransvaret och ansvaret för utbetalningar till våra upplevelsevärdar sker genom vår
samarbetspartner Coolcompany AB 556432-8390.
- Sharedot och/eller Sabina Consulting AB 559111-2866 äger inget arbetsgivaransvar och därmed
inget ansvar för sociala avgifter, arbetsgivaravgifter, källskatt mm. Det fullständiga ansvaret för dessa
delar ligger hos vår partner Coolcompany.
- Sharedot granskar prissättningar och villkor för upplevelserna på sajten, Sharedot gör kontroller och
äger rätten att påverka prissättningar som inte är rimliga, marknadsmässiga eller som inte ligger i
linje med våra värderingar.
Sharedot anpassar regler och villkor efter hur omvärldens regler och villkor förändras, och utifrån
våra egna värderingar. Våra kärnvärden ligger alltid till grund för våra värderingar. Se:
- Sharedot skall alltid förmedla äkta och autentiska upplevelser.
- Sharedot förespråkar mikroturism och våra värdar och upplevelser skall alltid utövas i små sällskap,
med sällsynthet, unicitet och med stor passion och glädje.
- Sharedots upplevelser skall alltid vara vänliga mot kundens plånbok. Sharedot granskar alla
prissättningar.
- Sharedot är och skall alltid vara av privatpersoner för privatpersoner.
- Sharedots värdar är och skall alltid vara människor som brinner för sitt intresse och vill dela det med
andra människor, det kan vara talanger, nördar, mångkonstnärer, idrottsutövare, servicehjältar mm.
Passionen och glädjen i upplevelsen skall generera i kvalitet, orginalitet och kunskap i värdens
leverans av upplevelsen.
Personuppgifter
- Se bilaga för hur Sharedot och Sabina Consulting AB hanterar värdarnas personuppgifter.
Se personuppgiftshantering.
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Ändringar i villkoren
-Sharedot äger rätten att göra ändringar i villkoren. Om förändringarna är omfattande och därav
kräver ditt samtycke kommer vi kontakta dig som värd för ett skriftligt godkännande innan vi
publicerar de nya förändringarna i villkoren.
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