Allmänna villkor och regler för thecreative.se
Sajtens syfte
Thecreative.se är tänkt att vara ett forum och samlingsplats för kreatörer inom:


Konst



Design



Illustration



Typografi



Fotografi



Film



Animation



Mode



Marknadsföring



Entreprenörskap



Teknik



Grafiks formgivning

Regler på sajten
Regler för att bli medlem hos oss
På den här sajten vill vi att du behandlar andra som du själv vill bli behandlad. För att ingen ska känna sig
trakasserad eller kränkt har vi satt upp ett antal regler som måste följas.
Om du publicerar uppgifter om andra personer är du ansvarig enligt personuppgiftslagen för din publicering. En
överträdelse av lagen kan leda till skadestånd och vissa fall till straff.
När du blir medlem godkänner du våra allmänna villkor. Därför är det viktigt att du först läser igenom våra regler
så att du vet vad som är okej och vad som inte är det.



Det är inte tillåtet att uttrycka rasistiska, nazistiska eller på annat vis kränkande åsikter om någon på
sajten. Som exempel får man inte fälla kränkande kommentarer baserat på hudfärg, ras eller etniskt
ursprung, religion eller sexuell läggning.



Det är inte tillåtet att tipsa om eller rekommendera olagliga droger eller andra substanser som ger
drogliknande effekter eller att posta så kallade tripprapporter.







Det är inte heller tillåtet att länka till andra sajter som lagt ut ovanstående olagligt material.
Det är inte tillåtet att publicera bilder och namn på personer som inte har godkänt detta.
Om fotografen eller den som är med på bilden ber dig att ta bort en bild så måste du göra detta.
Det är inte tillåtet att överösa andra med meddelanden, så kallad flooding.
Det är inte tillåtet att lägga ut pornografiska eller sexrelaterade bilder eller att göra liknande uttalanden på
sajten.




Det är inte tillåtet att systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.
Det är inte tillåtet att publicera upphovsrättsskyddat material utan tillstånd, exempelvis om du lägger upp
en bild ska det i princip vara du som tagit bilden eller ha fått tillåtelse att lägga upp den.



Det är inte tillåtet att spamma alltså att göra "massutskick" av meddelanden till andra medlemmar. Detta
innefattar exempelvis kedjebrev, reklamutskick eller förslag med sexuella anspelningar.

Rättigheter
På thecreative.se äger användarna sina bilder.
Du har ingen rätt att använda thecreative.se i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av
undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Vid sådan förseelse kan vi yrka på skadestånd.

Ansvar
Om du bryter mot våra regler
Vi gör stickprovskontroller av vad som skrivs på sajten och tar även emot klagomål från besökare. Vid misstanke,
klagomål eller tips om att någon medlem brutit mot reglerna kontrollerar vi detta genom att gå igenom
exempelvis meddelanden, sparade chattar, gästböcker, foton, länkningar till andra sajter och IP-adresser.
Om vi finner att någon brutit mot medlemsvillkoren kan vi varna medlemmen och i grövre fall stänga av
medlemmen. I de fall regelbrottet är både grovt och ett lagbrott kan vi komma att polisanmäla medlemmen. Om
vi finner att något är kränkande eller förnedrande och mot reglerna tas detta bort.

Övrig information
Ditt medlemskap och dina uppgifter
Medlemskapet gäller tills vidare. Vill du stänga din profil/konto gör du det genom att kontakta oss på
admin@thecreative.se.
Ett stängt konto innebär att din profil blir inaktiv och inte längre synlig. Dina uppgifter sparas i vår databas. När
ditt konto stängs får du ett mail med en aktiveringskod. Denna används för att återaktivera ditt konto.

Att träffas IRL
Om du funderar på att träffa någon IRL som du har haft kontakt med här på sajten tänk på att:







Personen kan låtsas vara någon annan än han/hon verkligen är.
Säg till en kompis när och var ni ska träffas.
Ta med mobilen så att du kan ringa om något händer.
Se till att träffas på allmän plats bland folk.
Om du är under 18 så bör du först prata med dina föräldrar.

Använda webbkamera
Om du använder dig av webbkamera tänk på att personen som du kommunicerar med kanske:




Kan lista ut var du befinner dig beroende på vad du visar via din webbkamera.
Kan spela in från din webbkamera. Tänk därför på hur du klär dig.

Råd för lösenord


Lämna inte ut ditt lösenord till någon. Om du tror att någon annan fått tillgång till ditt lösenord ska du
genast spärra eller ändra lösenordet.



Tänk på att logga ut om du är inloggad på en dator som flera använder när du är klar.



Lösenord bör vara långa och det är bra att blanda små och stora bokstäver med siffror och specialtecken.

Personuppgifter
Thecreative.se, är personuppgiftsansvarig.
Vi värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer
naturligtvis de lagar och regler som finns, t.ex. personuppgiftslagen för att skydda din integritet. Endast ett
begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.
Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda thecreative.se och dess funktioner på
återkommande basis. För att förebygga olaglig aktivitet på sajten loggas ditt IP

Din rätt till registerutdrag
Du har rätt att en gång per år gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss.
Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftlig undertecknad begäran till oss.
Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Cookies
Så här använder vi cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för
användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i
datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din
webbläsare.


Låta våra produkter känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänsterna.



Beräkna och rapportera användarantal och trafik.



Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.



Bygga segment och målgrupper i marknadsföringssyfte och för att kunna rikta annonser.



Minska reklam som är irrelevant för vissa målgrupper.



Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte accepteras.

Hantering av klagomål
Om du har klagomål
Om du har ett klagomål eller tips om att någon användare brutit mot våra regler, kan du anmäla det till oss. I
anmälan ska du på ett tydligt sätt beskriva vad som hänt, vilken tidpunkt, vilka användare det rör och vad som
sagts eller gjorts.

Om du har blivit utsatt för förtal, olaga hot, hets mot folkgrupp, hot mot tjänsteman eller brott mot tystnadsplikt,
bör du göra en polisanmälan hos närmaste polismyndighet. Om du har lidit skada av publiceringen kan du också
begära skadestånd.
När du skickat in din anmälan kommer du att få en bekräftelse från oss. I normala fall tittar vi på din anmälan
inom 3 dagar.
En anmälan kan leda till:






Att medlemmen blir varnad.
Att medlemmens inlägg tas bort.
Att medlemskapet avslutas.
Att anmälan görs till medlemmens internetleverantör, vilket kan leda till att medlemmen får en varning av
internetleverantören eller att abonnemanget stängs av.



Att publiceringen polisanmäls, vilket kan leda till åtal.

Ändrade villkor
Vi har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på thecreative.se om detta behövs. Vi uppmanar användarna att
gå in på Allmänna villkor för att se om eventuella ändringar skett. Om ändringar är av sådan karaktär att
användandet av thecreative.se förändras på ett betydande sätt kommer detta meddelas till användarna. Genom
att fortsätta använda thecreative.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

