Allmänna villkor för MHCS Forum
Viktig information om din säkerhet och de regler och villkor som gäller för dig som
använder MHCS forum
Dessa allmänna villkor skall följas när du använder MHCS forum. Läs dem noga.
Om du inte accepterar våra villkor ber vi dig att inte använda MHCS forum
Genom att du använder denna webbplats godkänner du våra allmänna villkor.
Då dessa Allmänna villkor uppdateras vill vi att du regelbundet läser den långa versionen och
håller dig noga informerad om eventuella ändringar eller tillägg.

När du besöker MHCS forum är du själv ansvarig för dina inlägg och kan ställas till svars för dem.
Vänligen notera att MHCS forum skall följa svensk lag
(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980112.HTM)

Det du skriver i dina inlägg får inte:

•
•
•
•
•
•

kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga. Inläggen får inte vara
hotfulla, obscena eller stötande
innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll
innebära att du bryter en tystnadsplikt
innefatta spridning av datavirus
innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
vara kommersiell marknadsföring eller annonsering

Respektera sedvanlig "Nätetikett", undvik kränkande påhopp och beskyllningar mot andra
medlemmar samt ett språkbruk, ord eller annat som andra kan uppfattas som stötande.
Det material du bidrar med får bara vara sådant som du själv skrivit och har upphovsrätten till eller
som du fått tillstånd till att använda från den som har upphovsrätten till det.
Det är olagligt att kopiera från forumet, fråga författaren om du önskar kopiera något.
Om dina inlägg leder till skadeståndskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller
på annat sätt, är du skyldig att hålla MHCS skadelös. Om ett inlägg innehåller länkar till andra
webbplatser som inte kan accepteras av MHCS har MHCS rätt att ta bort sådana inlägg.
Observera att du kan bli avstängd från MHCS forum om du inte respekterar dessa regler och
villkor.
Tänk dig vårt forum som en fotbollsplan eller en handbollsplan, vi har domare och linjemän.
Vad är deras uppgift? Jo, att sörja för att spelreglerna blir respekterade och att blåsa i
pipan när någon spelare bryter mot reglerna.
Om inte reglerna följs, så har ni säkert lagt märke till att det utdelas olika former av bestraffningar,
allt från frispark till gula och röda kort, med därtill hörande utvisning och ”stå över matcher”.
Självklart skriker ingen högt om ”censur” av den anledningen. Spelarna kan vara oeniga
med domaren, men beslutet måste respekteras oavsett man gillar det eller inte.
Så ska det vara på forumet också. Alla skall respektera MHCS forumregler.
Om du anser att ett inlägg strider mot reglerna ovan, meddela mhcinfo@mhcs.nu

Policy och åtgärder vid missbruk av MHCS
Forum
Missbruk
IP-nummer och allt du skriver loggas för att du ska kunna spåras i efterhand.
Om vi görs uppmärksamma på besökare som missköter sig skickar vi i första hand en anmälan till
personens Internetleverantör. Samtliga Internetleverantörer har stränga regler för vad deras
kunder får göra och inte göra när de är uppkopplade via deras tjänster. Bryter man mot dessa
regler så blir man normalt kontaktad av sin Internetleverantör och i värsta fall avstängd.
När det gäller rena databrott eller misstänkt sådan verksamhet samarbetar vi med polisen.
Vi lämnar ut information från MHCS loggar tillsammans uppgiften om vilka Internetleverantörer
som personen använt.
På MHCS finns ett antal webbvärdar. De är vanliga användare som frivilligt, på sin fritid, hjälper till
att skapa en trevlig stämning på forumet och som även kan stänga av besökare tillfälligt.
Webbvärdarna är inte anställda av MHCS, de finns där för din skull.
Du får inte inkräkta på eller försöka inkräkta på MHCS hemsidas säkerhet genom att använda
andras uppgifter för att försöka logga in på en annan användares konto, testa systemets sårbarhet
eller bryta säkerhetsspärrar utan särskilt medgivande eller uppdrag från MHCS, störa vår tjänst
eller dess användare med oönskad e-post (så kallad "spam") eller annars försöka störa säkerhet
eller drift av MHCS hemsida. Brott mot system- eller driftssäkerheten kan leda till åtal.
MHCS webbmaster och webbvärdar förbehåller sig rätten att när som helst stänga av besökare,
tillfälligt eller permanent, när vi finner att det är nödvändigt.
Din Säkerhet:
Vi lämnar aldrig ut information från hemsidans loggar till andra än Internetleverantörer, polisen
eller annan myndighet.
Annat:
När du loggar in på MHCS forum medger du att vi får lagra, tillhandahålla och sprida materialet till
din Internetleverantör, polis eller annan myndighet om så anses befogat.
Det kan förekomma länkar till andra webbplatser på MHCS hemsida. MHCS tar inget ansvar för
sådana länkar och förekomsten av sådana länkar innebär inte att MHCS har granskat länkarna eller
de webbplatser som länkarna leder till. Om du väljer att följa en länk som publiceras på MHCS
hemsida gör du det helt på eget ansvar.
Du får inte använda MHCS forum för marknadsföring eller annan näringsverksamhet utan särskild
överenskommelse med MHCS. Det är dock tillåtet att tipsa om företag, låga priser osv.
Friskrivning av ansvar
MHCS, webbmaster och webbvärdar tar inget ansvar för besökarnas uttryckta åsikter eller
handlingar.
Under inga omständigheter kan MHCS, dess leverantörer eller någon annan part som
utvecklar MHCS hemsida hållas ansvarig för några skador, inklusive förluster, utebliven
vinst, indirekta eller direkta skador, eller skador på grund av förlorad data eller avbrott i
verksamheten, orsakade av användandet av eller oförmåga att använda, MHCS hemsida
och dess material.
MHCS garanterar inte att webbplatsen alltid fungerar eller att vår server är fri från virus
eller annat skadligt. Användning av MHCS hemsida sker under eget ansvar och på egen
risk.
MHCS kan inte under några omständigheter ta något ansvar för eventuella kostnader som kan
uppstå på grund av användning av MHCS hemsida.
Om du anser att ett inlägg strider mot reglerna ovan, meddela mhcinfo@mhcs.nu

