Just Arrived

Användarvillkor

Page 1 of 8

Page 2 of 8
Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsterna som tillhandahålls genom

webbapplikationen Just Arrived (“Appen” eller “Just Arrived”), som drivs av det svenska aktiebolaget
(”Bolaget”).

1

DEFINITIONER OCH TOLKNING

“du”, ”din”, ”ditt” eller “dina” betyder, i dessa Villkor, den som använder Appen, oavsett om det är en person eller ett
bolag.

“Användare” betyder, i dessa Villkor, varje användare av Appen.
”Användarkonto” betyder, i dessa Villkor, ett personligt lösenordskyddat konto som används för att identifiera en
specifik Användare vid dennes användning av Appen.

”Innehåll” betyder, i dessa Villkor, alla texter, grafik, videor, bilder och all annan information som du eller någon annan
laddar upp och/eller publicerar eller på annat sätt tillgängliggör för andra i eller via Appen.

”Uppdragsgivare” betyder, i dessa Villkor, ett företag som söker arbetskraft för visst uppdrag.
”Uppdragstagare” betyder, i dessa Villkor, en fysisk person som söker uppdrag att utföra mot betalning.

”Arbetsgivare” betyder, i dessa Villkor, bemanningsföretaget Frilans Finans Sverige AB, org.nr. 556802-1199, som för
Uppdragsgivarens räkning anställer Uppdragstagare i eget namn. Arbetsgivaren hyr sedan ut Uppdragstagaren till
Uppdragsgivaren för det specifika uppdraget.

2.1

2

ALLMÄNT

Din åtkomst till och användning av Appen kräver att du godkänner och följer Villkoren. Villkoren gäller för alla
Användare. Genom att använda Appen godkänner du att du är bunden av dessa Villkor, samt bekräftar att du förstår

att dessa Villkor varken reglerar förhållandet mellan Arbetsgivaren och Uppdragsgivaren, eller förhållandet mellan
Uppdragstagaren och Arbetsgivaren.

2.2

Bolaget kan ändra dessa Villkor genom att publicera de ändrade villkoren i Appen. Alla ändrade villkor börjar
automatiskt gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats Appen eller på annat sätt godkänts av dig. Du är ansvarig för

att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Ytterligare villkor kan också komma att gälla för din användning av
Appen.

3.1

3

OM JUST ARRIVED

Just Arrived är en webbapplikation som syftar till att förmedla kontakt mellan sådana som söker arbetskraft och

personer som söker uppdrag i mindre omfattning. Huvudsyftet med Appen är främst att hjälpa nyanlända invandrare,

särskilt flyktingar, att komma in på arbetsmarknaden genom att få arbetserfarenhet, kontakter och referenser. Appen
är dock tillgänglig för alla som söker arbetstillfällen av mindre omfattning.
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3.2

Genom Appen kan en Uppdragsgivare lägga upp ett arbete som denne vill få utfört. Uppdragstagare kan sedan söka
detta arbete, vartefter Uppdragsgivaren kan välja den av ansökningarna denne tycker är bäst. Uppdragsgivaren väljer

då i Appen en Uppdragstagare som ska utföra arbetet. Då valet gjorts, skickas en förfrågan till Uppdragstagaren varvid
denne får mer specificerad information om det aktuella uppdraget, samt erbjuds att underteckna ett anställningsavtal.
Anställningsavtalet ingås dock inte med Uppdragsgivaren, utan med Arbetsgivaren. Rent praktiskt så går det till så att
Bolaget har fått en fullmakt från Arbetsgivaren att ingå dessa anställningsavtal – detta innebär att avtalen kan tecknas
direkt i Appen vilket är smidigt för alla. De allmänna bestämmelserna som gäller för anställningsavtalen finner du i

slutet av dessa Villkor. När ett individuellt anställningsavtal ingås framgår dock de mer specifika bestämmelserna som

gäller för det specifika uppdraget, som exempelvis lön, arbetstid, uppdragets längd och arbetsuppgifterna. Genom att
acceptera dessa Villkor, godkänner du att de allmänna bestämmelserna som finns i dessa Villkor, kommer att gälla för
alla uppdrag som du tar eller lägger upp inom ramen för Appen.
3.3

Varken Bolaget, eller någon person eller något bolag kopplat till Just Arrived, är inom ramen för Appen uppdragsgivare
eller arbetsgivare, vare sig i begreppets allmänna betydelse eller i Villkorens specifika betydelse. Varken Bolaget, eller

någon person eller något bolag kopplat till Just Arrived är på något sätt part i eventuella avtal som med stöd av Appen
sluts mellan Uppdragsgivare, Uppdragstagare eller Arbetsgivare.
3.4

Det förtydligas att förmedlingen av en kontakt genom Just Arrived inte innebär att Uppdragstagaren blir anställd av
Uppdragsgivaren, Arbetsgivaren eller Bolaget. Eventuellt anställningsavtal ingås mellan Uppdragstagaren och
Arbetsgivaren.

3.5

Användning av Appen för att söka efter eller publicera uppdrag är avgiftsfritt för såväl Uppdragstagare som

Uppdragsgivare. Däremot tillkommer en transaktionsavgift till Arbetsgivaren, för täckning av dennes kostnader, vid
utbetalning av ersättningen för utförd uppdrag. Vänligen kontakta Arbetsgivaren för frågor om detta.

4.1

4

ANVÄNDARE OCH ANVÄNDARKONTON

Uppdragstagare ska:
a.

vara åtminstone sexton (16) år gammal,

b.

ha rätt att arbeta i Sverige,

c.

personligen utföra det uppdrag som denne åtagit sig att utföra – det är strikt förbjudet att låta någon annan

d.

vid registrering av ett användarkonto förse Bolaget med åtminstone följande information: i) användarnamn i

utföra ett uppdrag i ditt namn, och

form av en e-mailadress, ii) lösenord, iii) fullständigt namn, iii) personnummer eller samordningsnummer och iv)
telefonnummer. Denna information kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och Bolagets
Sekretesspolicy.

4.2

Uppdragsgivare måste:
a.

vara en juridisk person, registrerad för F-skatt i Sverige,

b.

följa de villkor som följer av separat avtal för anslutning till Appen,
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c.

vid registrering av ett uppdrag ange all den information som vid var tid efterfrågas i Appen (exempelvis, men
inte uteslutande, klassificering av arbete enligt SSYK 2012 enligt Statistiska centralbyråns klassificering, se mer
om detta i punkten 10.2 nedan) och ansvara för att den uppgivna informationen är korrekt,

d.

vid registrering av ett användarkonto förse Bolaget med åtminstone följande information: i) användarnamn i

e.

följa relevant svensk arbetsrättslig lagstiftning.

form av en e-mailadress, ii) lösenord, iii) firma och organisationsnummer, iv) adress, och v) telefonnummer, och
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4.3

För både Uppdragstagare och Uppdragsgivare gäller följande.

4.4

Information som du försett Bolaget med ska vara uppdaterad och korrekt. Du accepterar att du är ensamt ansvarig för
all tillgång till ditt Användarkonto och din användning av Appen, och för all verksamhet och aktivitet som sker inom
ramen för ditt Användarkonto. Du är ansvarig för att alltid hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

4.5

Bolaget förbehåller sig rätten att neka åtkomst till vem som helst. Bolaget förbehåller sig också rätten att dra tillbaka
ditt användarnamn och att avbryta eller avsluta ditt Användarkonto för det fall aktivitet som utgör eller kan utgöra ett

brott mot dessa Villkor, eller mot lokala eller internationella lagar, regler eller förordningar, har eller misstänks ha
förekommit.
4.6

5.1

Bolaget förbehåller sig rätten att använda anonymiserad data från Användare för att förbättra, utveckla och modifiera
Bolagets tjänster samt för att sammanställa statistik och annan marknadsföringsinformation.
5

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Appen vid varje given tidpunkt, inklusive,
men inte begränsat till, i) funktionalitet, ii) funktioner och iii) tjänster, med eller utan förvarning.

5.2

6.1

FÖRÄNDRINGAR AV APPEN

All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Appen omfattas av dessa Villkor.
6

UPPFÖRANDE

Du får endast använda Appen på det sätt som är avsett, det vill säga för att söka kontakt med potentiell

Uppdragstagare eller Uppdragsgivare. Du accepterar att du, vid användning av eller kommunikation via Appen, inte får
använda Appen för att publicera, överföra eller på annat sätt sprida olagligt material.

6.2

Du åtar dig följande:
a)

att inte förtala, skymfa, trakassera, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter,

b)

att inte på något vis offentliggöra, publicera eller på annat sätt uttrycka något ämne, material

eller information som är olämpligt, nedsättande, kränkande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt,
politiskt vridet, oanständigt eller olagligt,
c)

att inte bidra till destruktiva aktiviteter såsom spridande av virus, spam eller annan aktivitet som

d)

att inte använda programmeringsspråk eller kommandon (inklusive, men inte begränsat till,

kan skada Appen eller dess Användare på något sätt, och

avancerade typsnitt, Java, tabeller och/eller HTML) i meddelanden och annan kommunikation i Appen.
6.3

Om Bolaget upptäcker att du bryter mot dessa Villkor eller några andra bestämmelser som fastställts av Bolaget eller
dess samarbetspartners, förbehåller sig Bolaget rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadan som

uppstår på grund ditt brott mot Villkoren, inklusive, men inte begränsat till, att stänga av eller avsluta ditt
Användarkonto.
7

UPPLADDAT INNEHÅLL
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7.1

Appen har funktioner för att ladda upp, publicera, länka, kommunicera och på andra sätt göra Innehåll tillgängligt för

7.2

Genom att ladda upp Innehåll till Appen garanterar du att du antingen är ägare av sådant Innehåll, eller att du fått

andra. Du är ansvarig för det Innehåll du laddar upp eller på andra sätt tillgängliggör genom ditt Användarkonto.

tillstånd att använda sådant Innehåll från dess rättmätiga ägare samt att Innehållet eller din användning av det inte på
något sätt går emot nationell eller internationell lagstiftning.

8.1

8

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Immateriella rättigheter och övrigt material som tillhandahålls av Bolaget, inkluderat, men inte begränsat till,
upphovsrätt, varumärken och patent samt Appen och dess originalinnehåll, funktioner, funktionalitet och
designelement, är Bolagets egendom och får inte utan Bolagets uttryckliga medgivande härom användas om inte
annat följer av punkten 8.2 (med beaktande av punkten 8.3).

8.2

Appens källkod (”Källkoden”) är Open Source under licensen LGPL (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html)
och är tillgänglig för användning, läsning, modifiering och vidaredistribuering för vem som helst utan skyldighet att
erlägga licensavgift. Vid sådan avgiftsfri användning följer dock vissa begränsningar. Källkoden får inte användas:

8.3

●

kommersiellt,

●

på ett sätt som strider mot Just Arriveds syfte eller

●

på något annat sätt som strider mot antingen svensk lag eller internationell lag. Vid användning i annat land
än Sverige ska, förutom svensk och internationell lag, även relevant nationell lagstiftning i detta land följas.

Vid användande av Källkoden enligt punkten 8.2 ovan ska källkoden alltjämt vara Open Source och lyda under samma
begränsningar som här har angivits. Bolaget förbehåller sig, under alla förhållanden och efter eget gottfinnande, rätten
att frånta eller begränsa enskilda personers eller aktörers rätt att använda Källkoden, om Bolaget anser att
användningen på något sätt strider mot denna punkt 8.

9.1

9

ANSVARSBEGRÄNSNING

För tydlighets skull påpekas att Bolaget inte ansvarar för Uppdragstagarens eventuella förlust av lön, bidrag eller annan
ersättning till följd av att uppdrag förmedlas eller inte förmedlas genom Appen, eller på annat sätt följer av användning

av Appen. Bolaget ansvarar inte heller för att lön eller annan ersättning betalas ut eller för att skatter, avgifter eller
liknande betalas in.
9.2

Bolaget lämnar ingen garanti för att en Uppdragsgivare får kontakt med en Uppdragstagare eller vice versa.

9.3

Bolaget undersöker inte, och tar inte heller ansvar för, riktigheten av sådan information som lämnats av Användare.

9.4

Bolaget ansvarar inte för tekniska, maskinvaru- eller mjukvarufel, inte heller för förlorade eller otillgängliga

nätverksanslutningar, eller frånkopplingar från ditt Användarkonto. Bolaget utlovar inte att Appen kommer att möta
dina krav för eller förväntningar om den, eller att användningen av Appen kommer att vara oavbruten eller fri från fel.
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9.5

Appen använder sig av Google Translate för översättning av såväl information inom ramen för Appens originalinnehåll,

som för kommunikationen mellan Användare. Bolaget kan inte garantera att översättningarna är korrekta, eller att de
alltid fungerar som de ska. Du uppmanas därför att själv ta hjälp av en översättare, eller ett annat verktyg som du litar
på, för att försäkra dig om att du förstår innehållet i Appen.

9.6

Bolaget åtar sig inget ansvar för innehåll, integritetspolicies eller förfaranden av tredje partswebbsidor eller tjänster

som är möjliga att nå genom länkar i Appen. Du vidgår och godkänner vidare att Bolaget inte är ansvarigt eller
ersättningsskyldigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats genom eller

i samband med användning av eller tillit satt till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängligt genom någon
sådan webbsida eller tjänst.
9.7

10.1

Bolaget är inte ansvarigt eller ersättningsskyldigt för någon skada eller förlust som orsakats genom hackning,
manipulering eller annan obehörig tillgång eller användning av Appen eller ditt Användarkonto.
10 SKADEERSÄTTNING

Du åtar dig att hålla Bolaget skadelöst med anledning av varje typ av direkt ansvar, förlust, skadestånd, kostnad eller

utgift som, hur det än orsakats, uppstått i eller i samband med i) ditt brott mot dessa Villkor, ii) din oaktsamhet eller iii)
din felaktiga användning av Appen.

10.2

Detta innebär, bland annat, att Uppdragsgivare åtar sig ett uttryckligt ansvar för att ange korrekt s.k.
yrkesklassificering, enligt Statistiska centralbyråns klassificering i SSYK 2012, vid registrering av ett Uppdrag. En
felaktig klassificering kan leda till att Bolaget skadas. För det fall att sådan skada uppstår och denna är hänförlig till en

Uppdragstagares felaktiga klassificering, äger Bolaget rätt att rikta anspråk mot sagd Uppdragstagare. Det är
Uppdragstagarens skyldighet att göra en korrekt klassificering av uppdraget.

11.1

11 PERSONLIG INTEGRITET & PERSONUPPGIFTER

Bolaget är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:208), och är
därmed ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du förser Bolaget med eller som Bolaget på annat sätt
samlar in.

11.2

12.1

Bolaget har upprättat en policy för hantering av personuppgifter av vilken framgår hur Bolaget ska hantera Användares
personuppgifter, se vår Sekretesspolicy. Denna Sekretesspolicy gäller för alla Användare.
12 BEGRÄNSNING AV ÅTKOMST

Bolaget förbehåller sig rätten att omedelbart begränsa användningen av eller åtkomsten till Appen och att blockera,

begränsa eller radera upplagt innehåll, när som helst, oavsett anledning och utan ersättningsskyldighet, om sådan
användning, åtkomst eller innehåll innebär eller kan innebära ett brott mot dessa Villkor eller tillämplig nationell eller
internationell lag, regel eller förordning.

12.2

Bolaget förbehåller sig vidare rätten att begränsa eller blockera din åtkomst till Appen, eller ta bort ditt Användarkonto

och upplagt innehåll, utan föregående meddelande eller ersättningsskyldighet, om din fortsatta användning av Appen
riskerar att skada Bolagets varumärke eller anseende.
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12.3

13.1
13.2

14.1

Bolagets utövande av ovanstående rättigheter, ger dig inte rätt att kräva någon ersättning.
13 AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE

Dessa Villkor ska anses träda i effekt samma dag som du accepterar desamma, det vill säga när du för första gången
ansluter till eller använder Appen, till dess att ditt Användarkonto avslutas.

Varje Användare kan när som helst avsluta sitt Användarkonto utan uppsägningstid.
14 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i dessa Villkor helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller ej kunna göras gällande, ska
bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i
övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

15.1

15 SPRÅKVERSIONER

Dessa Villkor har upprättats på svenska och engelska. För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan

språkversionerna, ska den svenska versionen av Villkoren äga företräde. Om du läser dessa Villkor på ett annat språk än
svenska eller engelska, så innebär detta att Villkoren översatts automatiskt via Google Translate. För sådana
översättningar av Villkoren gäller samma sak som för övrigt översatt innehåll i Appen, enligt punkten 9.5 ovan.

16.1
16.2

16 TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

Svensk rätt ska vara tillämplig på dessa Villkor.
Tvister i anledning av Villkoren ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol i enlighet med sedvanliga
rättegångsbestämmelser.

