Senast uppdaterad: [den 15 januari 2021]

GIGASSEMBLYS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR
KONSULTER
ALLMÄNT
Information om GigAssembly
Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla tjänster som GigAssembly (tillhandahålls av Novare
Interim & Recruitment AB, org.nr 556633-8017) ("GigAssembly", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra
kunder ("du").
Tillsammans "Parterna" och individuellt en "Part".
GigAssembly är en digital mötesplats för företag som söker professionell och kvalitetssäkrad kompetens för
tidsbegränsade gig-uppdrag och konsulter som erbjuder sådan kompetens. Snabbt och enkelt, utan onödiga
mellanhänder.
Villkoren och dess bilagor gäller för alla överenskommelser mellan dig och GigAssembly (”Avtalet”).

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss genom att maila till:
support@gigassembly.com
("Kontaktuppgifter").

Godkännande av villkoren
Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner
Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda Tjänsten.

Definitioner
"Funktioner" avser Hemsidan, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.
"Hemsidan" avser vår hemsida (www.gigassembly.se) rörande Tjänsten.
"Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan.
"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna i introduktionsavsnittet ovan.
"Integritetspolicy" avser vår [https://novare.se/app/uploads/2020/12/Novare-Interim-RecruitmentIntegritetspolicy-1.pdf] integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.
"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via
Hemsidan , tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller
till dig.
”Kunden” avser en juridisk person som du ingår ett konsultuppdrag med via GigAssembly och som du ingår
avtal med för att utföra konsultuppdraget.

TJÄNSTEN
Beskrivning av tjänsten
Vi tillhandahåller en plattform i form av en digital mötesplats som sammankopplar företag med
frilanskonsulter för tidsbegränsade uppdrag ("Tjänsten"). Vår plattform erbjuder en sök- och
förmedlingsfunktion där företag kan söka efterfrågad kompetens, och du som frilanskonsult kan lägga upp
din kompetensprofil och tillgänglighetskalender i syfte att matcha med ett företag och avtala om ett uppdrag.
Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan.
Vi är endast förmedlare av konsulter/uppdrag och vi är inte att betrakta som uppdragsgivare. Vi bestämmer
inte villkoren för uppdraget mellan dig och Kunden och har ingen inblandning i utformning av uppdrag,
arbetsuppgifter, arbetsvillkor etc. Vi är inte part till något avtal som ingås mellan dig och Kunden och det
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juridiska förhållandet mellan dig och Kunden ligger utanför vårt ansvarsområde. Det finns inget arbetsrättsligt
förhållande mellan oss, du agerar uteslutande som en självständig uppdragstagare. Vi har inget juridiskt
ansvar i egenskap av arbetsgivare eller ansvar därtill, så som arbetsmiljöansvar etc.

Skapa ett Konto
För att få tillgång till Tjänsten behöver du registrera och skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot
till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har bekräftats som skapat är Tjänsten
tillgänglig och klar att användas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.
För att registrera ett Konto behöver du legitimera dig med BankID.
När du registrerar dig för att skapa ett Konto samtycker du till att vi granskar och kontrollerar de uppgifter du
anger i samband med kontoregistreringen och under använding av Tjänsten. Vi utför våra kontroller på egen
hand eller med hjälp av en lämplig tredjepartsleverantör. Om vi finner att du tillhandahållit information som är
felaktig har vi rätt att neka dig registrering av ett Konto eller stänga ned ditt Konto enligt ”Felaktig användning
och avstägning” nedan.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
Användning
Du är alltid ansvarig för all användning av Funktionerna enligt dessa Villkor.
När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och
myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som
tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte heller använda Funktionerna på
något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller berättigade intressen. Du åtar dig
att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.
Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt
Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part.
Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta
oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.
Du ansvarar för att alltid, i möjligaste mån, hålla ditt Konto och din kontoinformation uppdaterad, till exempel
vad gäller din kalender och tillgänglighet för nya uppdrag.Du samtycker även till att inte:
● Förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka tredje parts eller våra lagliga rättigheter;
● Publicera, eller på något annat sätt uttrycka, material eller information som är olämpligt, ärekränkande,
kränkande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt, politiskt inkorrekt, otillbörligt eller olagligt;
● Bidra till förstöring genom aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller annan aktivitet som kan
skada oss, eller Hemsidan på något sätt;
● Övervaka Tjänstens tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrerande syfte, t.ex. att du
samtycker till att inte få åtkomst till Tjänsten i syfte att utveckla en konkurrerande produkt eller tjänst eller
kopiera Tjänstens funktioner eller användargränssnitt; eller
● Bedriva vidareförsäljning eller på något sätt dela resultat som genererats på Hemsidan eller använda
Tjänsten för att skapa en konkurrerande tjänst eller produkt.

Felaktig användning och avstängning
Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto eller
vid användning av Tjänsten, har vi rätt att, när det är tillämpligt, avslå registrering eller stänga ned ditt Konto.
Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse
inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor, alternativt stänga
ned ditt Konto direkt om så bedöms nödvändigt.
GigAssembly har vid alla tillfällen ensidig rätt att bestämma vem som har rätt att använda Tjänsten samt att
stänga ned Konton om så bedöms nödvändigt.

Eget innehåll
Hemsidan innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller
("Innehåll"). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig och på ditt Konto.
Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade
Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av
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Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp
eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag.
Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan, är du medveten om, beroende på dina kontoinställningar, att
sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi
rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du
har skapat.

Avbrott, fel, med mera
Du är införstådd med att underhåll, uppgraderingar, ”buggar” och andra planerade och oplanerade orsaker
eller omständigheter kan leda till avbrott eller fel i Tjänsterna, och accepterar att din användning av
Tjänsterna kan vara föremål för sådana avbrott och fel.
Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:
● Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
● Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.
Om vi behöver begränsa åtkomsten till Tjänsterna kommer vi att kontakta dig på förhand. Detta gäller dock
inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

Överlåtelse av Tjänsterna
Detta avtal eller Tjänsterna får inte överlåtas eller upplåtas (helt eller delvis) av dig utan vårt föregående
skriftliga godkännande. GigAssembly får dock helt eller delvis överlåta Tjänsterna och Avtalet till annat
bolag.

PRIS OCH ERSÄTTNING
Du erlägger inte någon betalning för Tjänsten.
Om inget annat anges i dessa Villkor har du inte rätt till någon form av ersättning för ett oanvänt Konto eller
på grund av att du är missnöjd med Tjänsten och/eller Funktionerna.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Avtalstid
Villkoren för Tjänsten gäller från att du registrerar ett Konto och fortsätter att gälla fram till dess att avtalet
sägs upp eller ditt Konto bekräftas som avregistrerat.

Uppsägning
Du kan säga upp Tjänsten på Hemsidan eller genom att kontakta oss via våra Kontaktuppgifter angivna
ovan.
Vid avtalets upphörande kommer din åtkomst till Tjänsten att upphävas omedelbart. Vi kommer även radera
eller anonymisera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att
behålla enligt lag.
Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som
uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta att gälla även efter uppsägning.

Uppsägning i förtid
Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig om du:
● Överträder eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor eller andra bestämmelser som upprättats av oss;
eller;
● Använder Hemsidan eller Tjänsten på något sätt som inte överensstämmer med avsedda syften eller på
annat sätt är skadligt för oss eller tredje person.

VÅRT ANSVAR
Ansvar
GigAssembly ska inte ha något ansvar gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet),
brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven intäkt, utebliven vinst, utebliven besparing,
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utebliven användning, uteblivna kontrakt, goodwillförlust, förlust av data eller annan information, anspråk från
tredje part eller indirekt förlust eller följdförlust.

SEKRETESS
Under avtalstiden och tre (3) år efter uppsägningen av dessa Villkor åtar sig Parterna att inte för tredje part
avslöja någon information som Parterna har tagit del av som ett resultat av dessa Villkor, inklusive tredje
parts information, vare sig det är skriftligt eller muntligt och oavsett form ("Konfidentiell Information").
Parterna är överens om att Konfidentiell Information endast får användas för att fullgöra skyldigheterna enligt
dessa Villkor och inte för något annat syfte. Varje Part åtar sig att säkerställa att all information som lämnas
ut eller röjs under detta avsnitt, i den mån det är möjligt, ska hanteras på ett säkert sätt av mottagaren.
Detta sekretessåtagande gäller inte information som a) är allmänt känd (på annat sätt än genom brott mot
dessa Villkor eller någon annan sekretessförbindelse), b) lämnas av endera Part på en icke-konfidentiell
basis och c) endera Part är skyldig att offentliggöra, bevara eller upprätthålla enligt lag eller någon
regulatorisk eller statlig myndighet.

ÄNDRINGAR & TILLÄGG
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer i god tid att meddela dig om sådana
ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Innan en villkorsändring blir giltig
informeras du alltid på Tjänsten, via e-post eller på annat lämpligt sätt. Genom att fortsätta att använda
Tjänsten efter att ändringen träder i kraft är du bunden av de nya Villkoren. Du är ansvarig för att hålla dig
informerad om alla ändringar av Villkoren. Den senaste versionen av Villkoren kommer alltid finnas tillgänglig
på Hemsidan.
Alla nya funktioner och allt nytt innehåll som läggs till i Tjänsten och på Hemsidan omfattas av vad som
anges i Villkoren.

KLAGOMÅL OCH KUNDTJÄNST
Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter angivna ovan.

PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vår vid var tid gällande Integritetspolicy.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Våra rättigheter
Allt innehåll i Tjänsterna som tillhandahålls av oss såsom text, grafik, design, logotype, varumärken,
programvara, källkod etc., eller som utvecklas av oss i samband med Tjänsterna ägs och licensieras av
GigAssembly. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella
rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar,
grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är GigAssemblys, eller annan licensgivares, exklusiva egendom
och får inte återskapas, distribueras, säljas, ändras, kopieras, begränsas eller på något sätt användas (helt
eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.
Du får inte heller, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, kopiera, ändra, modifiera,
vidareutveckla, distribuera, publicera, hacka, laga eller på annat sätt justera eller bereda dig tillgång något av
våra material, hårdvara, källkoder eller information eller immateriella rättigheter i övrigt (eller delar därav).

Licens
Under tiden för avtalets giltighet erhåller du en icke-exklusiv rättighet och licens att använda Hemsidan och
Tjänsten för syftet att tillhandahålla Tjänsten. Du får inte överlåta, vidarelicensiera eller på annat sätt
överföra denna licens eller dina rättigheter (eller delar därav) enligt Villkoren till tredje part.
Vid upphörande av detta avtal upphör även denna rättighet och licens.

Tredjepartsinnehåll, tredjepartstjänster etc.
Din tillgång till Tjänsterna kan vara beroende av tjänster som tredje part tillhandahåller (såsom
internetuppkoppling och applikationsprogrammeringsgränssnitt (”API”). Vi ansvarar inte för sådana tjänster
eller konsekvenserna av fel eller förseningar i sådana tjänster, samt om tredje parts API-regler ändras på så
sätt att det påverkar inhämtning av data.
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TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.
Tvister som uppstår i anledning av eller i samband med dessa Villkor ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för
Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad,
tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I
sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket i förfarandet svenska. SCC ska utse alla skiljemän.
Skiljeförfarandet ska hållas konfidentiellt.

ÖVRIGT
Parterna avser inte och ingår inte genom detta avtal något agentavtal, partnerskap, anställningsförhållande
eller franchiseavtal. En person som inte är Part till detta avtal har inte rätt att framställa några krav enligt
Villkoren. Detta ska inte begränsa någon av tredje mans rättigheter som framgår av Villkoren.

BOLAGSINFORMATION
GigAssembly är en del av Novare Interim & Recruitment AB som är registrerat i Sverige.
Registrerad adress: Blasieholmsgatan 4B, 111 48 Stockholm
Organisationsnummer: 556633-8017
Momsregistreringsnummer: SE556633-801701
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