VILKÅR – TRENDEG.ONLINE
1. Bakgrunn

Trendeg.online «TrenDeg» er en nettbasert løsning for å spre inspirasjon og kompetanse rundt
kondisjonstrening. Det blir lagt ut inspirasjon, treningsråd, faglige artikler og tips til god trening
på nettsiden www.trendeg.online, samt andre digitale plattformer. TrenDeg er et konsept
utarbeidet av Kondisfabrikken AS.
Du velger selv om du vil følge de råd og tips som blir gitt.
Som bruker er du innforstått med følgende:

2. Risiko for skade, sykdom eller død

Deltakelse i trening i regi av TrenDeg er på eget ansvar og for egen risiko. Du har fysikk og helse
til å gjennomføre aktiviteter på en trygg og forsvarlig måte, og bruker ikke medisiner eller lider
av sykdom som utgjør noen helserisiko. Kontakt din fastlege dersom du er usikker.
TrenDeg, deres ansatte eller samarbeidspartnere kan ikke holdes ansvarlig, hverken direkte
eller indirekte, for skader eller tap som følge av din deltakelse i TrenDeg sine aktiviteter.

3. Betaling

Som bruker tegner du et abonnement som løper frem til du selv sier det opp. Alle kjøp er
bindende for den perioden du tegner deg for. Betalt kontingent refunderes ikke og
abonnementet kan ikke overføres til annen deltager.
Ved kjøp og registrering er du kjent med, og godtar gjeldende priser og betingelser. Alle priser
og betingelser er tydelig annonsert på våre nettsider.

4. Mindreårige brukere
Dersom du er under 18 år må du ha foresattes samtykke. Foresatte har lest vilkårene og er
innforstått med brukerens aktivitet i regi av TrenDeg.

5. Tillatelser

Deltaker tillater at TrenDeg og deres samarbeidspartnere kan ta kontakt eller sende informasjon
om arrangementer i deres regi i fremtiden. Deltaker tillater at profilinformasjonen lagres og
oppbevares, i henhold til retningslinjer for sikker datalagring.

6. Personvern

Ved betaling og registrering av deltakelse bekreftes det at deltaker har lest og er innforstått
med følgende:

a. Innledning

Personvernerklæringen beskriver hvordan TrenDeg og Kondisfabrikken innhenter og
behandler informasjon om deg som bruker.
Som behandlingsansvarlig opptrer vi i samsvar med gjeldende personvernlovgivning,
herunder den norske personopplysningsloven. Vårt grunnlag for å behandle
personopplysninger vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bestå av ditt fordi det er
lovpålagt. Det er kun nødvendige personopplysninger som blir lagret for å ivareta en
forpliktende avtale mellom TrenDeg og bruker.

1

b. Bruk av bilder og annen dokumentasjon

Bilder som lastes opp av bruker i TrenDeg sine databaser kan ikke brukes i
markedsøyemed uten brukers godkjenning.

c. Bruk av personopplysninger
Personopplysningene du oppgir blir benyttet for at du skal kunne bruke nettstedet vårt,
samt til administrative formål og feilsøkingsformål. Som bruker av TrenDeg kan denne
informasjonen også brukes for å sende deg markedsføringsmateriell fra TrenDeg eller
våre samarbeidspartnere.
Når du besøker nettstedet vårt kan vi også innhente opplysninger automatisk gjennom
bruk av ulike teknologier, som f.eks informasjonskapsler.

d. Opplysninger vi mottar fra andre kilder

Der loven tillater det, kan vi kombinere opplysninger vi får fra andre kilder – blant
annet fra sosiale medier – med opplysningene du oppgir til oss og som vi innhenter om
deg, inkludert opplysninger fra informasjonskapsler. På bakgrunn av de kombinerte
personopplysningene kan vi lage såkalte personprofiler, som kan brukes som ledd i vår
markedsføring, herunder for å forbedre din brukeropplevelse på nettstedet vårt og for å
gi deg informasjon, innhold og tilbud som er tilpasset behovene dine.

e. Deling og videreformidling av opplysningene dine

Vi kan dele opplysninger med våre arrangører, samarbeidspartnere og tredjeparter som
bruker vår formidlingsportal for sine events.
Vi vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om
deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen uten først å
ha innhentet ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for å bruke en databehandler som
behandler personopplysningene på våre vegne, i samsvar med personopplysningsloven §
15.

f. Nyhetsbrev og direkte markedsføring
For å holde deg oppdatert kan vi bruke opplysningene du oppgir på nettstedet vårt til
direkte markedsføring. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser fra oss. Du kan
reservere deg mot dette og oppheve ditt samtykke når som helst via e-post til oss.

g. Analyse og reklame

Vi kan bruke verktøy fra tredjeparter for å gjøre annonser vi viser på nettstedet vårt
og/eller partnernettsteder mer relevante og interessante for deg.
Vi kan gjøre slike analyser selv eller ved bruk av tredjeparter. Dersom vi bruker
tredjeparter vil selskapet være underlagt en databehandleravtale i henhold til
personopplysningsloven, med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til
andre formål.

h. Lenker til andre nettsteder og sosiale medier
Dersom vi deler lenker til andre nettsteder, gjør vi dette for informasjonsformål. Slike
nettsteder ligger utenfor vår kontroll og dekkes ikke av denne erklæringen. Hvis du
åpner andre nettsteder ved å bruke lenkene på sidene våre, kan operatørene av disse
nettstedene innhente opplysninger fra deg som vil bli brukt i henhold til
personvernerklæringen deres, som kan avvike fra vår.

i. Datalagring

Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for forretningsformål eller for å overholde
juridiske krav. Vi kan i en viss tid beholde enkelte opplysninger etter at du har avsluttet
2

ditt kundeforhold hos oss for å oppfylle enkelte juridiske forpliktelser, som f.eks for
skatte- og regnskapsformål.
Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten
sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående
dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post.

j. Overføring av personopplysninger til utlandet

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger
innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at
overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil
innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre
mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

k. Dine rettigheter og ansvar

Dersom du ønsker å få en kopi av de personopplysningene vi har om deg, kan du
kontakte oss på e-post. Vi vil forsøke å svare deg innen rimelig tid, og senest innen
tidsfristen som fastsettes av gjeldende lovverk.
Du har ansvar for å oppgi riktige, nøyaktige og fullstendige opplysninger om deg selv og
for å holde dem oppdatert. Du kan også oppdatere personopplysningene dine ved å
kontakte oss på e-post.

l. Informasjonssikkerhet

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er
under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling,
avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

m. Oppdatering og klager
Klager rettes til oss innen rimelig tid, senest to uker etter at aktiviteten er avsluttet.
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes,
kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Vi forbeholder oss retten til å oppdatere personvernerklæringen med jevne mellomrom.
Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere den på nytt.

7. Kontakt
Alle spørsmål som gjelder vilkårene i denne avtalen kan rettes til oss på e-post:
post@trendeg.online.

Kristiansand
01.03.2021
TrenDeg.online
Levert av Kondisfabrikken AS
Kontakt: post@trendeg.online.

3

