GÖTEBORGSVARVETS ALLMÄNNA VILLKOR VID KÖP AV TRÄNINGSPROGRAM

1

ALLMÄN INFORMATION OCH DEFINITIONER

Med benämningarna ”Vi”, ”vi”, ”våra” och ”oss” nedan menas Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr
857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, som bland annat arrangerar halvmaratonloppet
GöteborgsVarvet.
Vi tillhandahåller webbplatsen www.goteborgsvarvet.se, där du har möjlighet att köpa träningsprogram
(”Träningsprogram”). Dessa allmänna villkor för köp av träningsprogram (”Allmänna Villkor”) gäller
mellan oss och dig som väljer att köpa träningsprogram. Genom att du köper ett träningsprogram
godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.
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OM TRÄNINGSPROGRAMMEN

GöteborgsVarvet erbjuder en produkt till sina löpare i form av individanpassade träningsprogram.
Detta sker i samarbete med Mustafa Running AB. Träningsprogrammen finns som 6 eller 3 månaders
program. Träningsprogrammen erbjuds i tre olika nivåer beroende på vilken ambitionsnivå man har
som löpare. Programmen har konstrueras av Mustafa ”Musse” Mohammed, svensk elitlöpare med
utbildning i idrottsvetenskap och coachning, och Hanna Karlsson, fd elitlöpare och välmeriterad coach
i löpning.
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ANVÄNDNING AV TJÄNST MM

Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa träningsprogram. Du köper ett träningsprogram genom att fylla i
ett registreringsformulär och betala avgiften. Direkt efter registreringen får du en bekräftelse på ditt
köp, dels på skärmen och dels via e-post.
Träningsprogrammen får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda
Träningsprogrammen på sådant sätt att GöteborgsVarvet eller annan drabbas av olägenhet eller skada.
Du får inte bryta mot svensk lag.
Träningsprogrammen har utvecklats av coacher på Mustafa Running AB vilka är kvalificerade tränare
inom löpning. Träningsprogrammens information (texter, bilder och innehåll i övrigt) skall inte tolkas som
ett substitut för läkares eller annan specialists råd, utvärdering eller behandling. Vi rekommenderar inte
att du använder Träningsprogrammen om du är underviktig, sjuk, gravid eller om du har ett annat
sjukdomstillstånd som kan göra att du påverkas negativt vid träning. Om det med hänsyn till ditt
hälsotillstånd inte är lämpligt med träning så får du inte följa träningsprogrammen. GöteborgsVarvet
uppmuntrar dig att konsultera läkare om du är osäker på ditt hälsotillstånd.
GöteborgsVarvet och/eller dess samarbetspartners är inte skadeståndsskyldigt för skada, förlust eller
obekvämlighet förknippad med eventuell fördröjning, avbrott eller utebliven leverans av data i tjänsten.
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AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Ditt abonnemang av Träningsprogrammet gäller från och med den dag du gör ditt köp, och för den tid
som framkommer av din bekräftelse vid köpet. Träningsprogrammet avslutas i och med att
GöteborgsVarvet är genomfört.
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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du köper ett träningsprogram. Du är skyldig
att lämna sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att skicka iväg registreringsformuläret intygar
du att de uppgifter som du lämnar till oss är korrekta.
Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna fullfölja den tjänst du
beställt. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och
erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från
någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina
personuppgifter.
För att hantera och administrera ditt Träningsprogram tar vi hjälp av samarbetspartners, vilken för
närvarande är Mustafa Running AB som endast kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med våra
instruktioner.
De personuppgifter som vi kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till
oss genom skapande av Konto, så som för- och efternamn, postadress, personnummer, e-postadress
samt mobilnummer. Du är själv ansvarig för att uppdatera dina uppgifter om dessa ändras, såsom
exempelvis e-postadress, så att vi kan delge dig den tjänst du beställt. Vi hanterar dina personuppgifter
så länge du har ett konto hos GöteborgsVarvet. För direktmarknadsföringsändamål kan dina uppgifter
behandlas upp till två år efter det att du avslutat ditt konto.
Genom att du godkänner dessa villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den
beskrivits i dessa villkor. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka
personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss på ovan
angivna adress. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
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IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till Träningsprogrammen
innehas av GöteborgsVarvet eller GöteborgsVarvets samarbetspartners. Det är, om inte annat
uttryckligen anges i Allmänna villkoren, inte tillåtet att reproducera, publicera, eller på annat sätt använda
material som härleds från Träningsprogrammen och inte heller att överföra eller
information/programvara/produkter eller tjänster som utgör en del av Träningsprogrammen.
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sälja

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda avtalet avseende din prenumeration av Träningsprogram inom 14 dagar från
den dag då avtalet ingicks, dvs. den dag du registrerade ditt köp. Rätten att ångra ditt köp gäller endast
under förutsättning att du under denna period inte börjat använda tjänsten. Meddelande om utövande

av ångerrätten skall skickas med e-post till info@goteborgsvarvet.se, Ett standardformulär för att utöva
din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida. Eventuella inbetalda avgifter kommer att
betalas tillbaka inom 14 dagar.
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ÄNDRING AV VILLKOREN

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30
dagar efter det att ändrade Allmänna Villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på
www.goteborgsvarvet.se.

