Medlemsvillkor för Mitt Konto
Du som är kontantkortskund hos Tele2 Sverige AB eller något av dess dotterbolag (”Tele2”) kan registrera dig för tjänsten Mitt Konto på Comviq.se.
På Mitt Konto kan du bland mycket annat använda våra tjänster, funktioner och
applikationer som erbjuds. Du anmäler dig genom att fylla i dina uppgifter på
comviq.se och aktiverar sedan tjänsten med den kod som du får skickad till dig.
Genom din anmälan accepterar du nedanstående villkor som gäller för
tjänsterna på Mitt Konto.
1. Inledning
Dessa villkor gäller för tillgång till Mitt Konto som är en webbtjänst som ger dig
tillgång till flera spännande tjänster som kompletterar din mobiltelefonitjänst från
Comviq. Här kan du t ex kontrollera ditt saldo, skicka SMS, skicka bilder, lägga
upp dina kontakter m m. Innehåll, tjänster och specifi kationer för Mitt Konto kan
ändras över tiden och aktuella beskrivningar av innehåll, tjänster och specifikationer finns på Mitt Konto.
2. Medlemsskap och användande av Mitt Konto
Medlemsskap i Mitt Konto är personligt och får inte överlåtas. Lösenord och inloggningsuppgifter skall förvaras på säkert sätt så att inte obehöriga kan få
åtkomst till Mitt Konto. Medlem skall omedelbart anmäla om medlem har anledning att anta att obehörig fått tillgång till Mitt Konto.
Medlem förbinder sig att inte använda Mitt Konto på sådant sätt att det strider
mot lag eller mot anvisningar eller instruktioner om användande som Tele2 kan
anslå på Mitt Konto. Medlem förbinder sig särskilt att inte använda Mitt Konto för
att sprida eller tillgängliggöra material som utgör intrång i annans rättighet, utgör
hets mot folkgrupp, är kränkande eller otillbörligt mot annan, utgör otillåten
våldsskildring eller på annat sätt kan anses stötande eller otillbörligt.
Medlemmen förbinder sig också att endast använda Mitt Konto för enskilt bruk
och inte på något sätt för kommersiella ändamål. Medlemmen godkänner att
Tele2 tar del av och granskar allt material medlemmen lägger upp på Mitt Konto.
Medlemmen accepterar att Tele2 har rätt att omedelbart stänga av Medlemmen från tillgång till Mitt Konto och dra in Medlemmens behörigheter om Tele2
anser att Medlemmen bryter mot sina åtaganden enligt dessa villkor eller mot
anvisningar eller instruktioner som Tele2 anslagit på Mitt Konto.
3. Personuppgifter
Den som önskar registrera sig för Mitt Konto och använda tjänsten måste lämna
personuppgifter i samband med sådan registrering och användande. Sådana
personuppgifter kommer att behandlas av Tele2 och/eller av andra företag som
Tele2 samarbetar med för administration samt för tillhandahållande av de tjänster som tillhandahålls på Mitt Konto. Personuppgifterna kan vidare behandlas
för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och

riskhantering samt för marknadsföringsändamål av Tele2 och av företag som
Tele2 samarbetar med. Medlem som inte önskar att personuppgifterna skall
behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan ange detta under
Min Profil.
Medlem kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till
Tele2 Sverige AB (PuL), 691 79 Karlskoga, erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Tele2 behandlar. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress.
Om Medlem lämnat oriktiga uppgifter, har Tele2 rätt att spärra Tjänst för
vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, eller säga upp Avtal med
omedelbar verkan.
4. Tillhandhållande av Mitt Konto
För närvarande utgår inga avgifter för användande av Mitt Konto. Medlemmen är
medveten om att vissa tjänster som tillhandahålls via MyComviq kan vara
avgiftsbelagda i enlighet med vad som anges för respektive tjänst. Betalning
skall i sådana fall ske på det sätt som anges.
Ambitionen är att Mitt Konto skall vara i drift dygnet om samtliga dagar, med
undantag för avbrott för uppdateringar, felsökningar etc. Tele2 är inte ansvarigt
för eventuella problem eller olägenheter som Medlem kan drabbas av på grund
av driftsstörningar, avbrott eller andra störningar i Mitt Konto. Tele2 har i inget fall
ansvar för förlust eller förvrängning av information eller material som Medlem
lagt upp på Mitt Konto. Tele2s ansvar gentemot Medlem är under alla förhållanden begränsat till ansvar för direkta skador och kan aldrig uppgå till mer än
ett halvt prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.
Tele2 äger rätt att stänga ner Mitt Konto och har ingen skyldighet att fortsätta
tillhandahålla tillgång till material eller tjänster som finns tillgängliga på
Mitt Konto. Tele2 skall i sådant fall sträva efter att informera Medlemmarna i god
tid innan nedstängning sker. Medlemmen accepterar att all information och
material Medlemmen kan ha lagt upp på Mitt Konto kan försvinna vid sådan
nedstängning och att Tele2 inte har något ansvar för detta gentemot Medlemmen.
5. Giltighetstid och ändringar
Dessa villkor gäller gentemot Medlemmen från och med att denne registrerat sig
på Mitt Konto och därmed accepterat villkoren. Tele2 äger rätt att ändra dessa
villkor genom att lägga ut den nya versionen av villkoren på Mitt Konto tillsammans
med ett meddelande om att villkoren har ändrats.
6. Tillämplig lag
Svensk lag skall tillämpas för dessa villkor.

