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VILKÅR FOR BRUK AV BELBIN ONLINE
Nedenstående vilkår gjelder for all bruk av tjenesten Belbin Online. Vilkårene må aksepteres for å få tilgang. Vi
forbeholder oss retten til å revidere vilkårene fra tid til annen.

1 Etiske retningslinjer
a)
Enhver bruker er selv ansvarlig for å påse at man arbeider innenfor gjeldende lover og regler om
personvern og plikter å sette seg inn disse
b)
En kandidat som i arbeidsmessig sammenheng blir bedt om å delta i en kartlegging skal motta en
rapport sammen med en veiledning av kompetent veileder.
c)
Enkeltkandidaters rapporter skal ikke bekjentgjøres for andre, uten at dette er akseptert av den som
er kartlagt.
d)
Bruker er ansvarlig for å påse at eventuelle personer som får administrativ tilgang til tjenesten har den
nødvendige kompetanse for etisk og forsvarlig bruk.

2 Copyright m.v.
Alt innhold i Belbin Online og tilknyttede ressurssider det gis tilgang til gjennom løsningen, inkludert tekst, data,
grafikk, grafer, spørreskjemaer og annet ressursmateriell, tilhører Belbin Associates/Belbin Norge og er
beskyttet som selskapenes immaterielle rettigheter. Varemerker, logo m.v i Belbin Online er varemerker
tilhørende Belbin Associates.
Du kan skrive ut og bruke kopier av materiell i forbindelse med din egen bruk av tjenesten. Materiell skal
fortsatt bære selskapenes rettighetsmerker. Annen bruk av materiellet er ikke tillatt.
Med dette aksepterer du at du selv og andre du gir tilgang til tjenesten ikke skal modifisere, dekomponere,
dekode (reverse engineering) materiell eller programkode du gis tilgang til.
Dersom ikke det motsatte er uttrykkelig angitt, gir disse vilkårene ingen overføring av eierrettigheter til hele
eller deler av materiellet.
Eierrettigheten til tekst (ikke layout og struktur) i rapporter og profiler generert av deg tilhører deg og er med
dette tildelt deg, dog slik at du gir Belbin Associates/Belbin Norge rett til å bruke data for statistikk og
forskningsformål innenfor rammen av personvernlovgivning.

3 Alminnelig bruk av Belbin Online
Kartleggingen er ment å gi informasjon i forbindelse med veiledning og utvikling av mennesker. Rapporter bør
ikke brukes som eneste kilde for beslutninger og ansettelser, egnethet eller behov for trening. Innenfor de
etiske retningslinjene og disse vilkårene er måten du bruker det på ditt ansvar. Rapportene bygger på en
kompleks formel basert på data fra kandidater og observatører. Belbin Associates/Belbin Norge er ikke
ansvarlig for eventuelle ugunstige reaksjoner på rapportenes innhold.
Ved inngått avtale vil du motta en kontotilgang med kontonavn/konto ID til Belbin Online. Du er ansvarlig for
forsvarlig håndtering av denne informasjonen og for å sikre mot uautorisert tilgang.

Rapporter generert i systemet vil være tilgjengelig i 90 dager, deretter blir rapporter slettet, men kan genereres
på nytt av deg. Som administrator er du ansvarlig for vedlikehold av din egen konto.
Belbin Online med websider, programkode, rapporter og tilhørende materiell driftes fra en sikker server for å
minimere sjansene for sikkerhetsbrudd.

4. Kontoen i Belbin Online
Du gis tilgang til kontoen på en «as is» basis og Belbin Associates/Belbin Norge gir ingen garantier i denne
forbindelse så langt lov tillater knyttet til nøyaktighet, pålitelighet, sikkerhet, tilgjengelighet og aktualitet
relatert til programkode, rapporter og materiell.
Samtidig setter Belbin Associates/Belbin Norge alle rimelige ressurser inn på å sikre at din konto er pålitelig og
oppdatert og tilgjengelig 24 timer i døgnet. Det garanteres dog ikke at materiellet, kode eller linker ikke kan
inneholde unøyaktigheter, skrivefeil eller bugs som påvirker funksjonalitet eller pålitelighet.
Belbin Online vil periodisk bli oppdatert, noe som kan foretas når som helst. Tilgang kan bli forstyrret av
tekniske feil.
Belbin Associates/Belbin Norge gjør sitt ytterste for å sikre mot, men garanterer ikke at server til enhver tid er
hundre present fri for virus, ormer, trojaner eller annen harmfull kode. Hvis din bruk av Belbin Online skulle
resultere i behov for service, oppretting eller annet vedlikeholdsarbeid på egen program eller maskinvare,
aksepterer ikke Belbin Associates/Belbin Norge ansvar for noen slike kostnader.
Under ingen omstendighet vil Belbin Associates/Belbin Norge være ansvarlig for feil eller forsinkelser i ytelse
som direkte eller indirekte skyldes Force Majeure eller med rimelighet ligger utenfor egen kontroll, inkludert og
uten begrensing feil ved internett, maskinvare, telekommunikasjon, elektrisitetsforsyning eller rettsordre fra
innenlands eller utenlands rettsmyndighet.

5 Følgetap
Ikke under noen omstendighet er Belbin Associates/Belbin Norge, dets ansatte, partnere eller agenter ansvarlig
for noen form for tap relatert til inntekt, omsetning, renommé, forretningsmessige muligheter som følge av din
bruk av systemet eller manglende tilgang til systemet.

6 Kontaktpersoner
Kontaktperson hos Belbin Norge AS er
Geir Ansok
Telefon 922 81 433 /919 00 601
Epost: geir.ansok@belbin-norge.no

7 Generelt
Belbin Online som system er plassert i England og er drevet av Belbin Associates, et engelsk partnerskap
operert fra 3-4 Bennell Court, West Street, Comberton, Cambridge CB23 7EN. Disse vilkårene og din bruk av
løsningen, løsningens innhold styres av engelsk lov og eventuell konflikter tilknyttet disse skal løses av engelsk
rett.

