SVT PITCH ‐ ANVÄNDARVILLKOR
Genom att logga in på och använda Tjänsten accepterar du som Användare dessa
Användarvillkor.

Bakgrund
Tjänsten är ett webbaserat system för SVT:s hantering av produktionsförslag från fristående
upphovsmän och produktionsbolag. SVT avser genom införandet av Tjänsten endast förenkla
hanteringen av dessa förslag utan att i övrigt förändra det rättsliga förhållandet mellan SVT och
förslagslämnare.

Definitioner
”Användare” avser en fysisk eller juridisk person som använder Tjänsten.
”Användarvillkor” avser dessa villkor för användning av Tjänsten.
”Innehåll” avser all data, information eller annat material som tillförs Tjänsten av en Användare.
”Kunden” avser en fysisk eller juridisk person som är registrerad som en Användare av Tjänsten och
som av SVT erhållit inloggningsuppgifter.
”Tjänsten” avser verktyget SVT Pitch.
”Tjänsteyta” avser den del av Tjänsten som dedikerats Kundens Innehåll.
”SVT” avser Sveriges Television AB.

Tjänsten
Kunden erhåller härigenom av SVT en icke‐överlåtbar, icke‐exklusiv och tidsbegränsad rätt att själv,
eller genom av Kunden utsedda Användare, använda Tjänsten. Kunden och/eller annan Användare
får endast använda Tjänsten i enlighet med Användarvillkoren och vid var tid gällande lagstiftning.
Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan utfästelser om särskilda egenskaper eller lämplighet för
sitt ändamål.
Kunden ansvarar för Användare som med stöd av Kundens inloggningsuppgifter utnyttjar Tjänsten.
Kunden och Användare ska iaktta de säkerhetsföreskrifter avseende Tjänstens användning som
meddelas av SVT. Kunden är ansvarig för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till Kundens
inloggningsuppgifter eller på annat sätt får tillgång till Kundens Tjänsteyta. Misstänker Kunden att
någon obehörig fått tillgång till Kundens Tjänsteyta eller inloggningsuppgifter ska Kunden omedelbart
informera SVT.

Innehåll
Kunden är ansvarig för Användares användning av Tjänsten. Kunden ansvarar för och garanterar att
Användare har rätt att delge SVT och tillföra Tjänsten Kundens Innehåll samt att detta Innehåll inte
inkräktar i tredjemans rättigheter eller strider mot gällande lagstiftning. I de fall Innehåll inkluderar
personuppgifter är Kunden att anse som personuppgiftsansvarig och Kunden ansvarar därmed för att
behandlingen av personuppgifterna är i enlighet med personuppgiftslagen.
Kunden är medveten om att SVT mottar en stor mängd förslag från olika källor och att förslag
liknande Kundens Innehåll redan kan vara föremål för SVT:s bedömning. Kundens tillförande av
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Innehåll till Tjänsten påverkar inte SVT:s rätt att utnyttja, befintliga eller framtida, SVT:s egna eller
tredjeparts idéer eller rättigheter.
SVT förbehåller sig rätten att radera Kundens Innehåll i syfte att säkerställa att Innehåll som utgör
intrång i tredjemans rättigheter eller strider mot gällande lagstiftning inte förekommer i Tjänsten.
Kunden ska hålla SVT skadelös för alla skador, förluster, kostnader, krav och utgifter som kan komma
att belasta SVT som ett resultat av att Kundens Innehåll utgör intrång i eller kränker tredjeman
tillkommande rättigheter eller strider mot gällande lagstiftning.
SVT erhåller enligt Användarvillkoren endast rätt att ta del av Kundens Innehåll. Kundens Innehåll ska
av SVT tillgängliggöras endast till sådana personer inom SVT, oaktat om dessa är anställda eller
uppdragstagare, vars arbetsuppgifter nödvändiggör tillgång till Kundens Innehåll. Samtliga
rättigheter till Kundens Innehåll förblir hos Kunden eller, i förekommande fall, Kundens licensgivare.
Om SVT är intresserat av visst Innehåll ska särskild skriftlig överenskommelse angående detta träffas
mellan SVT och Kunden. Kunden och/eller Användare erhåller genom Tjänsten och/eller
Användarvillkoren ingen rätt till SVT tillhörande material eller rättigheter. Överenskommelse om
upplåtelse av rättigheter utöver vad som anges i Användarvillkoren kan inte i någon del träffas
genom användning av Tjänsten.

Övrigt
SVT får utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten
tillhandahålls. SVT kan även ändra Användarvillkoren från det att Kunden underrättats om ändringen.
SVT förbehåller sig rätten att, utan beaktande av uppsägningstid och utan angivande av skäl, stänga
av Kunden eller Användare från användning av Tjänsten eller upphöra att tillhandahålla Tjänsten.
SVT åtar sig att inte sprida eller tillgängliggöra Kundens Innehåll annat än i enlighet med
Användarvillkoren.
SVT kan inte ta något ansvar för skador som åsamkas Kunden, Användare eller tredjepart till följd av
att Innehåll tillförs Tjänsten eller annars delges SVT. SVT ansvarar således endast för Kundens eller
Användares skada i fall SVT agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt.
Tvister som uppstår i anledning av Tjänsten eller Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom
skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska
tillämpas på tvisten.
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