
 

 

 

 

Rädda Barnen Välfärd AB förbehåller sig rätten att när som helst, 

på grund av exempelvis sjukdom eller av annan anledning, 

avboka eller ställa in aktuell utbildning i TMO, 

Barnkonventionen, BiFF; Ett Fredat rum eller Hanna och Teo.  

Att Rädda Barnen Välfärd AB tvingas omboka eller ställa in 

Utbildning i TMO, Barnkonventionen, BiFF; Ett Fredat rum eller 

Hanna och Teo medför inte en rätt för Kunden att kräva 

ersättning eller avboka sin plats på Utbildningen. Då Rädda 

Barnen Välfärd AB tvingas ställa in Utbildning ska Parterna efter 

samråd boka om deltagaren vid ett senare utbildningstillfälle.   

 

1.2.1 Bokningsvillkor 

I och med din anmälan till någon av de utbildningar Rädda 

Barnen Välfärd AB erbjuder godkänner du Rädda Barnen 

Välfärd ABs bokningsvillkor. Din anmälan till utbildningen är 

bindande. Vid förhinder eller sjukdom kan du överlåta din plats 

till en annan deltagare inom samma organisation. Du behöver då 

kommunicera detta till Rädda Barnen Välfärd AB. Som deltagare 

erhåller du inte ersättning/återbetalning för uteblivet deltagande 

vid den utbildning du anmält dig till om du inte nyttjat din plats.  

 

3.  Rädda Barnens dokumentation och varumärken 

3.1 Exemplar av dokumentation (texter, bilder, presentationer och 

annat material) som Rädda Barnen distribuerar till Kunden i 

samband med Utbildningen (”Dokumentation”), får användas av 

Kunden endast som ett hjälpmedel vid Kundens eget utövande, i 

Sverige, av verksamhet som berörs av Utbildningen, på de villkor 

som anges i detta avsnitt 3. Kunden förvärvar ingen immateriell 

ägande- eller nyttjanderätt (såsom upphovsrätt eller 

upphovsrättslicens) till Dokumentationen. Om inget annat följer 

av tvingande lag får Kunden inte framställa några exemplar av 

Dokumentationen eller göra Dokumentationen allmänt tillgängligt 

(exempelvis genom kopiering, distribution, överföring och/eller 

spridning), i någon form eller teknik. Kunden får inte bearbeta, 

revidera, översätta eller på annat sätt ändra Dokumentationen, i 

den mån sådana rättigheter inte följer av tvingande lag.   

3.2   Kunden förvärvar genom Avtalet ingen som helst rätt till 

Rädda Barnens varumärken, namn eller andra kännetecken 

(gemensamt betecknade ”Rädda Barnens Varumärken”) och får 

inte heller använda Rädda Barnens Varumärken, eller något 

material som innehåller eller exponerar Rädda Barnens 

Varumärken, utan att Rädda Barnen på förhand har lämnat sitt 

skriftliga godkännande till sådan användning. Kunden åtar sig att, 

såväl under avtalstiden som därefter, avhålla sig från att i sin 

verksamhet använda något ord, uttryck, tecken eller symbol som 

kan verka vilseledande eller medföra risk för förväxling med 

Rädda Barnens Varumärken och/eller Rädda Barnens verksamhet. 

3.3  Rädda Barnen lämnar inga garantier avseende Rädda Barnens 

Varumärken eller Dokumentation, inklusive att Kundens 

användning av Rädda Barnens Varumärken (när sådan användning 

har tillåtits) och Rädda Barnens Dokumentation inte utgör intrång 

i tredje mans rättigheter, och Kunden avstår härmed från rätten att 

rikta något krav mot Rädda Barnen med anledning därav. Kunden 

använder distribuerade exemplar av Dokumentationen på egen risk 

och Rädda Barnen garanterar inte att Dokumentationen uppfyller 

några specifika krav, förväntningar eller syften.   

 

 4.  Information och marknadsföring m.m. 

4.1  Parterna förbinder sig att inte vidta informations- och 

marknadsföringsåtgärder, inklusive men inte begränsat till 

kommunikation med press eller annan media, innefattande 

omnämnande av respektive Part eller dennes verksamhet utan att i 

förväg ha tillställt den andra Parten ett förslag till informations- 

och/eller marknadsföringsåtgärd(er) och erhållit skriftligt 

godkännande av den andra Parten.  

4.2  Parts informations- och marknadsföringsåtgärder får inte 

innehålla komponenter som kan verka stötande för den andre 

Parten, strida mot den andre Partens normer och värderingar eller 

skada den andre Partens renommé.  

4.3  Vardera Parten ansvarar för att dess informations- och 

marknadsföringsåtgärder sker i enlighet med lag och god sed. 

 

5.  Sekretess 

Parterna förbinder sig att varken under Avtalets giltighetstid eller 

därefter, så länge det innehåller ett kommersiellt värde, för 

utomstående avslöja, använda eller kopiera konfidentiell 

information som Part mottagit från andra Parten. Vardera Parten 

ska vidare vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställda 

använder eller avslöjar konfidentiell information för utomstående.  

Med konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje 

uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om 

uppgiften dokumenterats eller inte, som Part önskar hålla hemlig, 

med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller 

som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än 

genom brott mot denna bestämmelse. I klargörande syfte framhålls 

att Parterna är överens om att Rädda Barnens Dokumentation – 

och däri förekommande beskrivning(ar) – samt vad som 

framkommer under Utbildningen i TMO, Barnkonventionen, 

BiFF; Ett Fredat rum eller Hanna och Teo, utgör konfidentiell samt 

företagshemlig information. För det fall Kunden lyder under 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) erinras det om att 

Kunden, vid sekretessprövning, ska beakta att Rädda Barnen kan 

lida skada om Rädda Barnens Dokumentation röjs. 

 

6. Force majeure 

Om en Part är förhindrad att fullgöra Avtalet på grund av ett 

hinder som låg utanför Partens rimliga kontroll och risken för 

hindret inte borde ha tagits i beaktande vid tidpunkten för 

Avtalets ingående och inte rimligen borde ha undvikits, ska den 

Parten vara berättigad att uppskjuta fullgörelsen under så lång tid 

som erfordras för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder. 

Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. 

Såsom sådant hinder ska anses krig, krigshandling, 

myndighetsåtgärd, konflikt på arbetsmarknaden och därmed 

jämställda omständigheter.  

 


