Vilkår for publicering af materiale hos Jurainfo.dk
(version 10.22)

1.

Indledning

1.1

Når du ansøger om en profil, eller ønsker at annoncere kurser, jobs eller lignende,
hos Jurainfo accepterer du samtidig nedenstående vilkår for publicering af
materiale hos Jurainfo. I vilkårene vil du i det følgende blive anset og benævnt som
”Samarbejdspartner”.

1.2

Jurainfo (Jurainfo.dk ApS, CVR: 38375563) er en dansk virksomhed, som ejer og
driver online-platformen www.jurainfo.dk, der på vegne af en række
samarbejdspartnere formidler juridisk viden til både privatpersoner og
virksomheder

1.3

Via et samarbejde med Jurainfo vil Samarbejdspartneren få adgang til at publicere
materiale på www.jurainfo.dk og herved få adgang til Jurainfos brugere.

2.

Light-profil

2.1

Ved en ”Light-profil”, vil Samarbejdspartneren få mulighed for at få publiceret
juridisk faglige artikler på www.jurainfo.dk. Artiklerne publiceres med
Samarbejdspartneren som afsender i form af navn, titel og virksomhed.

3.

Standard-profil

3.1

Ved en ”Standard-profil”, vil Samarbejdspartneren få mulighed for at få publiceret
juridisk faglige artikler på www.jurainfo.dk. Artiklerne publiceres med
Samarbejdspartneren som afsender i form af navn, titel og virksomhed.

3.2

Via standard-profilen vil samarbejdspartneren samtidig få en personlig profil
indeholdende profilbillede, kontaktoplysninger, virksomhedslogo samt en kort
beskrivelse af Samarbejdspartneren. Derudover vil samarbejdspartneren få adgang
til et personligt statistikmodul og Samarbejdspartneren profil vil være synlig i
Jurainfos advokatsøgefunktion.

4.

Verificeret-profil

4.1

Ved en ”Verificeret profil”, vil Samarbejdspartnerens faglige egenskaber blive
verificeret af Jurainfo. Såfremt Samarbejdspartneren verificeres, vil
Samarbejdspartnerens profil blive markeret som ”Verificeret Specialist”. Derudover
vil Samarbejdspartneres profil blive fremhævet og blive vist først i fremtidige
søgeresultater.

4.2

En verificeret profil er en udvidelse af en ”Standard-profil” og indeholder derfor også
alle elementer beskrevet under punkt 3.

5.

Annoncering af kurser eller arrangementer

5.1

Samarbejdspartneren har mulighed for at annoncere juridisk faglige kurser eller
arrangementer via Jurainfo. Det pågældende kursus eller arrangement vil forinden
annonceringen skulle godkendes af Jurainfo.

5.2

Ved annonceringen vil kurset blive synligt hos Jurainfo.dk under kommende kurser
og arrangementer. Derudover vil kurset eller arrangementet blive udsendt
førstkommende hverdag til relevante modtagere via Jurainfo nyhedsbrev. Jurainfo
forbeholder sig dog retten til at fastsætte det endelige udsendelsestidspunkt,
således at kurset eller arrangementet, ud fra Jurainfos erfaringer, bliver eksponeret
over for flest mulige brugere.

5.3

Kurser vil forblive liggende under kommende kurser og arrangementer indtil
datoen for afholdelsestidspunktet, hvorefter det markeres som værende ”afholdt”.

5.4

Såfremt tidspunktet for afholdelsen ændres eller der måtte ske øvrige ændringer
skal Samarbejdspartneren straks underrette Jurainfo herom.

6.

Annoncering af jobannoncer

6.1

Ved annoncering af ”Jobannoncer”, vil Samarbejdspartnerens jobannonce blive
synlig i Jurainfos jobbørs. Såfremt Samarbejdspartneren har indgået aftale herom,
vil jobannoncen tilmed blive synlig over for passivt søgende kandidater, da
jobannoncen vil være synlig på relevant fagligt materiale samt blive udsendt til
relevante modtagere via Jurainfos nyhedsmail.

6.2

Jobannoncen vil være synlig på Jurainfo.dk senest førstkommende hverdag efter
Jurainfo har modtaget ordren og vil som udgangspunkt blive udsendt én gang via
nyhedsmailen, medmindre der er indgået aftale om andet. Jobannoncen vil
normalt blive udsendt via nyhedsmailen næstkommende hverdag. Jurainfo
forbeholder sig dog retten til at fastsætte det endelige udsendelsestidspunkt,
således at jobannoncen, ud fra Jurainfos erfaringer, bliver eksponeret over for flest
mulige kandidater.

6.3

Medmindre andet er aftalt, vil jobannonce blive taget ned på datoen for
ansøgningsfristen. Såfremt Samarbejdspartneren ønsker at ændre i annoncen,
ønsker at udskyde ansøgningsdatoen eller tage annoncen ned, skal
Samarbejdspartneren blot kontakte Jurainfo. Ændringer sker uden beregning.

6.4

Såfremt at Samarbejdspartneren har valgt et Standard- eller en Premium-opslag, vil
Samarbejdspartneren have mulighed for at genindrykke jobannoncen uden
beregning, såfremt Samarbejdspartneren ikke finder den rette kandidat.
Muligheden for gratis genindrykning kan ske op til 30 dage efter jobannoncens
oprindelige ansøgningsfrist er udløbet.

7.

Øvrige annonceringer
I visse tilfælde og efter nærmere aftale kan Samarbejdspartneren indgå aftale om
decideret annoncering på Jurainfo.dk eller via Jurainfos nyhedsmail. Ud over den
nærmere aftale vil nærværende vilkår tilmed være gældende, medmindre andet

aftales.

8.

Opsætning af automatisering
Efter Samarbejdspartnerens ønske kan Jurainfo opsætte automatiseringer, så
Jurainfo f.eks. automatisk trækker nye artikler, kurser, jobannoncer mv. fra
Samarbejdspartnerens egen hjemmeside. I så fald vil der blive indgået særlig aftale
herom. Ud over den nærmere aftale vil nærværende vilkår tilmed være gældende,
medmindre andet aftales.

9.

Generelle vilkår for alle typer af samarbejde

9.1

I relation til udgivelse af artikler, så vil artiklerne som udgangspunkt blive publiceret
på www.jurainfo.dk umiddelbart efter, at Jurainfo har modtaget artiklen fra
Samarbejdspartneren, såfremt Jurainfo kan godkende indholdet. Jurainfo
forbeholder sig dog retten til at fastsætte det endelige publiceringstidspunkt af
artiklen, således at artiklen, ud fra Jurainfos erfaringer, bliver eksponeret over for
flest mulige brugere.

9.2

I relation til udgivelse af artikler, så forbeholder Jurainfo sig retten til ikke at
publicere artikler, som tilnærmelsesvis minder om materiale, der allerede tidligere
er publiceret. Dette gælder også i tilfælde, hvor de tidligere publicerede artikler er
fra andre samarbejdspartnere. Samtidig forbeholder Jurainfo sig retten til ikke at
publicere artikler, der efter Jurainfos vurdering, ikke er af faglig juridisk karakter,
men nærmere har karakter af orienteringer om eller reklame for
Samarbejdspartnerens forretning.
Ovenstående er for at sikre, at www.jurainfo.dk forbliver en faglig og troværdig
online-platform.

9.3

Såfremt Samarbejdspartneren måtte opleve fejl i det Materiale, som er publiceret på
www.jurainfo.dk skal Samarbejdspartneren hurtigst muligt underrette Jurainfo
herom.

9.4

Publiceret Materiale vil forblive tilgængeligt på Jurainfo.dk (samt Jurainfos øvrige
tilknyttede kanaler) indtil Jurainfo vælger at fjerne materialet. Dette gælder også
efter aftaleforholdet er afsluttet og uanset årsag.

9.5

Samarbejdspartneren indestår for at have alle rettigheder, herunder alle
immaterielle rettigheder, til det Materiale som publiceres på Jurainfo.

9.6

Jurainfo vil, medmindre andet aftales på forhånd, kunne anvende
Samarbejdspartnerens navn, virksomhedsnavn og virksomhedslogo som reference.

9.7

Såfremt Samarbejdspartneren medvirker i materiale udarbejdet af Jurainfo (f.eks.
faglige videoer, podcasts mv.), vil Jurainfo have alle rettigheder til det udarbejdede
materiale. Samarbejdspartnere må således ikke anvende dette materiale uden
forudgående samtykke fra Jurainfo.

10.

Aftaleperiode

10.1

Aftaler relateret til punkterne 2-4 samt punkt 8 gælder fra dagen hvor Jurainfo
måtte godkende Samarbejdspartnerens ansøgning og 12 måneder frem (herefter
”Aftaleperiode”).

10.2

Aftaleperioden vil herefter automatisk blive forlænget med 12 måneder ad gangen,
medmindre aftalen forinden opsiges i henhold til gældende opsigelsesvarsel i afsnit
11.

10.3

Aftaler relateret til ydelser i punkterne 5-7 har ingen bindingsperiode, medmindre
andet aftales.

11.

Opsigelse og ophør

11.1

Samarbejdspartneren kan opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en
aftaleperiode.

11.2

Jurainfo kan uden varsel og til enhver tid opsige samarbejdet. Evt. forudbetalte
beløb for den resterende aftaleperiode vil blive refunderet til Samarbejdspartneren
inden for 14 dage fra opsigelsestidspunktet.

12.

Priser, betaling og fakturering

12.1

Såfremt Samarbejdspartneren har en profil i henhold vilkårenes punkt 2, 3 eller 4 vil
Samarbejdspartneren bliver faktureret én gang årligt og første gang i forbindelse
med aftaleindgåelsen.

12.2

Ydelser relateret til vilkårenes punkt 5, 6 og 7 vil blive opkrævet enkeltvis i
forbindelse med at den enkelte annonce indrykkes. Har Samarbejdspartneren
erhvervet et klippekort vil hele klippekortet blive opkrævet i forbindelse med
erhvervelsen. Klippekort har ingen udløbsdato.

12.3

Alle priser er opgivet i DKK ekskl. moms.

12.4

Jurainfo forbeholder sig retten til at regulere priserne i Aftaleperioden.

12.5

Såfremt Jurainfo foretager en prisregulering under en igangværende aftaleperiode,
vil Samarbejdspartneren have mulighed for at udtræde af aftaleforholdet inden de
nye priser effektueres. Evt. forudbetalt beløb vil herefter blive refunderet til
Samarbejdspartneren.

12.6

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage.

12.7

Jurainfo forbeholder sig retten til at fakturere Samarbejdspartneren for
omkostninger, der pålægges Jurainfo som følge af Samarbejdspartnerens forhold.
Dette kunne eksempelvis være omkostninger forbundet med tilretning af materiale
eller skabeloner i forbindelse med navneskift, ændring af logo mv.

12.8

Uanset ovenstående vil prisen blive reguleret i henhold til Danmarks Statistik
Nettoprisindeks (NPI). Reguleringen beregnes i december, som forskellen mellem

det pågældende års december måneds NPI og det tidligere års [december]
måneds NPI. Prisreguleringen har virkning fra 1. januar det efterfølgende år.

13.

Aftalens overdragelse

13.1

En Part er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til
denne aftale uden, at der forinden er indhentet skriftligt samtykke fra den anden
Part.

13.2

Uanset pkt. 6.1 er en Part dog uden forudgående samtykke fra den anden Part
berettiget til at overdrage aftalen i sin helhed i tilfælde af fusion eller ved salg af
samtlige den ene Parts aktiver eller aktiviteter til tredjemand.

14.

Erstatning

14.1

Eftersom www.jurainfo.dk udelukkende er en online-platform, som formidler
Materiale på vegne af Samarbejdspartneren, vil Jurainfo aldrig kunne holdes
ansvarlig for det materiale eller indhold som Samarbejdspartneren har publiceret
på via Jurainfo. Det gælder også eventuelle krav, der måtte udspringe heraf. Dette
gælder også immaterielle rettigheder til indhold, billeder, anvendelse af
virksomhedsnavne, logoer mv.

14.2

Såfremt Jurainfo skulle blive mødt af krav fra tredjemand, som kan relateres til
Materiale leveret og publiceret på vegne af Samarbejdspartneren, skal
Samarbejdspartneren skadesløsholde Jurainfo for disse krav, herunder de
omkostninger som Jurainfo måtte have i forbindelse hermed. Samtidig forpligter
Samarbejdspartneren sig til at overtage enhver sag som måtte relatere sig til
Samarbejdspartnerens Materiale publiceret på www.jurainfo.dk samt at afholde alle
Jurainfos omkostningerne forbundet hermed.

14.3

Jurainfo vil aldrig kunne holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder bl.a. driftstab,
avancetab, tab i forbindelse med fejlbehæftede data etc.

14.4

Jurainfo vil aldrig kunne holdes ansvarlig for mere end den samlede kontraktsum af
nærværende aftale. Kontraktsummen skal i denne aftale forstås, som
Samarbejdspartnerens betalinger for ydelserne relateret til punkterne 2-7 inden for
de seneste 12 (tolv) måneder fra et tab gøres gældende.

15.

Tilføjelser og ændringer

15.1

Tilføjelser til og ændringer til denne aftale er kun gældende, såfremt disse er
indgået skriftligt.

16.

Fortrolighed

16.1

Alle oplysninger udvekslet mellem Parterne eller information/data som
Samarbejdspartneren og/eller Samarbejdspartnerens medarbejdere har adgang til i
forbindelse med aftaleforholdet er fortrolige og skal behandles sådan.

17.

Lovvalg og værneting

17.1

Denne aftale er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

17.2

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister
vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Københavns Byret
som værneting.

18.

Persondatapolitik

18.1

I forbindelse med udgivelse af materiale via Jurainfo vil Jurainfo i visse tilfælde
behandle personoplysninger i form navn, titel, telefonnummer, e-mailadresse samt
de personlige informationer, som måtte fremgå af en profiltekst. Behandlingen af
ovenstående personoplysninger er nødvendige for at kunne opfylde nærværende
aftale. Behandlingsgrundlaget skal findes i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.
1, litra b. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger, herunder
dine rettigheder i vores privatlivspolitik på jurainfo.dk/privatlivspolitik.

