Registrering och konton

För att använda Streamio behöver du registrera
ett konto genom att tillhandahålla fullständig och
korrekt användarinformation som efterfrågats i
registreringsprocessen. Det är ett krav att du
använder ditt riktiga namn och en korrekt epostadress. Kontonamn är valfria - använd ditt
företagsnamn, produktnamn eller vad du tycker
passar bäst. Kontonamn får inte innehålla
Streamio eller något annat varumärke ägt av
Rack sh AB, och får inte vara obscent, olämpligt
eller stötande ur allmän moralisk standard.

Kontosäkerhet

Användare får inte ge andra tillgång till deras
användarkonto. Alla användare som behöver
åtkomst till Streamio skall ha ett eget
användarkonto. Det är möjligt att bjuda in era
användarkonton till ett Streamio-konto och
samma användarkonto kan ha tillgång till era
Streamio-konton.

Testkonton

Testkonton är gratis, men kräver förnyelse var
30:e dag. Vi informerar via e-post när det är dags
att förnya ditt testkonto. Om förnyelse inte sker
så fryses kontot, vilket också informeras om via
e-post. Ett fruset konto kommer därefter att
raderas efter en tid. Du kan använda ett
testkonto med dessa begränsningar så länge du
vill, förutsatt villkoret att vi kan ändra eller avsluta
testkontot när som helst utan förvarning eller
ansvar av något slag. Vi tillåter inte testkonton
som används kommersiellt på ett sätt där
användare betalar för åtkomst till kontot såsom
lmer bakom betalväggar eller “pay-per-view”.
Kontakta oss om du behöver utveckla sådan
funktionalitet och vill använda ett testkonto under
utvecklingen.
Streamios betalda konton kräver inte förnyelse
och får även användas för betalt innehåll.

Innehållsregler
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Det är inte tillåtet att använda Streamio på något
sätt för innehåll som:
• Inkräktar på tredje parts rättigheter
• Bryter lagar
• Är hatiskt eller diskriminerande
• Porträtterar våld eller grymhet mot människor
eller djur
• Är pornogra skt
• Marknadsför pyramidspel, MLM eller andra
tveksamma a ärsmetoder
• Utnyttjar minderåriga
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Streamio Användarvillkor
Innehållsrättigheter, garantier
och ersättningsansvar

Användare garanterar att de har rättigheter till allt
innehåll som laddas upp på Streamio och
kommer betala alla royalties till tredje part som
krävs för att använda innehållet. Användare
garanterar också att innehållet inte inkräktar på
någon tredje persons rättigheter och att det följer
detta avtal. Användare är skyldig att hålla
Streamio och Rack sh AB, liksom våra
leverantörer, återförsäljare, anställda inklusive
styrelse och ledning skadelösa och från alla
åtgärder från tredje person som:
• Har med aktiviteter på Streamio att göra
• Är en följd av brott mot någon del av detta
avtal
• Är en följd av att uppladdat innehåll bryter mot
lag eller rättigheter
Rättigheterna till innehållet påverkas inte av att
det laddas upp på Streamio. Genom att ladda
upp innehåll ges Rack sh AB och Streamio
rättigheterna att distribuera innehållet via länkar
och genom vårt CDN. Radering av innehållet
garanterar inte en omedelbar borttagning av
innehållet över hela världen.

Friskrivningsklausul

Streamio reserverar rättigheten att modi era
tjänsten och programvaran och ger inga
garantier för att Streamio skall vara felfritt.
Streamios tillgänglighet hanteras i Rack sh SLA
som för delad drift.

Uppsägning och radering av konton

Konton kan sägas upp och eller raderas på
grund av brott mot detta avtal eller utebliven
förnyelse av testkonton. Raderat material eller
länkar till lmer som raderats kan inte återställas.
Streamio kan också ta bort innehåll som bryter
mot detta kontrakt eller som på något sätt
inverkar menligt på vårt anseende.
Streamio är ett av Rack sh AB registrerat
varumärke.
Användare är också bundna av övriga villkor som
publicerats på www.rack sh.com/legal.

