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Tjenestebilag for Nettside
1. VIRKEOMRÅDE OG AVTALEPARTER
Dette bilaget regulerer vilkårene for, og innholdet, i tjenesten Nettside, heretter kalt Tjenesten. Vilkårene i dette
bilaget gjelder sammen med den generelle delen av kundens avtale med Telenor, dvs. enten Generelle vilkår
i Telenors Tjenesteavtale eller annen særskilt forhandlet tjenesteavtale (for kunder som har forhandlet
kundespesifikk avtale med Telenor), eller Alminnelige vilkår for bedrifter for øvrige kunder, jf.
www.telenor.no/bedrift/vilkar/.
I tilfelle motstrid mellom vilkår for Tjenesten og Telenors generelle forretningsvilkår, går nærværende vilkår
foran de generelle.

2. GENERELL BESKRIVELSE AV TJENESTEN
Tjenesten tilbys bedrifter i Norge og forutsetter at abonnementet er juridisk eiet av bedriften. Tjenesten
registreres på foretaksnummeret til bedriften. Kunden bestiller ønskede Tjenester og denne vil bli aktivert for
kunden av Telenor eller Telenors forhandler.
Listepris for bruk av tjenesten finnes på den til enhver tid gjeldende prisliste på
https://www.telenor.no/bedrift/nettside/
Bruk av Tjenesten forutsetter følgende:
• Tjenesten leveres som den er og med tilgjengelig funksjonalitet
• Tjenesten har en oppetid på 99,5 %
2.1
Om Tjenesten
Tjenesten består av Nettside Gjør Det Selv og Nettside På Nett med mulighet for tilleggstjenester som
Markedsføring og logo design.
Beskrivelse av Tjenestepakker som tilbys finnes på:
https://www.telenor.no/bedrift/arbeidsverktoy/web/nettside/
2.1.1 Nettside og Webdesign (På Nett og Gjør det selv)
Gir Bedriften en profesjonell Nettside og har følgende egenskaper
• Mobil responsiv design
• Innehold optimalisert for søkemotorer
• Ubegrenset med oppdateringer
• Avanserte mobil egenskaper
• APP for statistikk
2.1.2 Markedsføring
Er en digital markedsførings tjeneste, som gjør det mulig for Bedriften å promotere sine tjenester og
produkter, samt få nye kunder og har følgende egenskaper
• Søkemotoroptimalisering
• Nøkkelordrangering
• Annonsering
2.2
Leveranse
Etter å ha bestilt Tjenesten, vil løsningen bli aktivert av Telenor eller Telenors representant. En generell
leveransetid er normalt innen 15 dager.
2.3
SLA
For all funksjonalitet i Tjenesten er det en oppetid på 99,9%
For tjenesten tilbyr Telenor kundeservice som er åpent 24 timer i døgnet: Tlf. 09000 i Norge og +47 915 09000
fra utlandet.
2.4
Spesielle vilkår for tjenesten
Telenors Nettside tjeneste bruker tredjeparts bilder (“Stock Photos”). Kunder og sluttbrukere skal godta at
bruken av Stock Photos er begrenset. Sluttbrukere skal ikke:
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a) Benytte Stock Photos til lage en offisiell logo, firmanavn, varemerke eller et element derav.
b) Benytte Stock Photos på en måte som krenker immaterielle rettigheter eller tredjeparts
varemerkerettigheter, eller som kan føre til en klage på villedende annonsering eller urettferdig
konkurranse.
c) Bruk Stock Photos til spam-utsendelser eller i forbindelse med uoppfordret e-post.
d) Vis, bruk eller publiser Stock Photos på en måte som vil føre til konklusjonen at modellen i Stock
Photos godkjenner eller støtter varene eller tjenestene til en virksomhet eller ett varemerke.
e) Vis en person som er avbildet i Stock Photos i sensitive settinger som med rimelighet kan anses
krenkende eller lite flatterende for personen (f.eks. relatert til psykiske og fysiske mangler, seksuell
eller underforstått seksuell aktivitet eller preferanser, kriminalitet, fysisk eller psykisk mishandling
eller plager).
f) Bruk Stock Photos til pornografiske, ulovlige eller umoralske formål; og / eller
g) Bruk Stock Photos i gjenstander eller produkter som kan gjøre en person eller modell forlegen eller
ydmykende i Stock Photos.
All uautorisert bruk av Stock Photos skal anses som brudd på opphavsretten. Kundens og kundens
sluttbruker er ansvarlig for alle skader forårsaket av brudd på opphavsretten gjort av klienten og kundens
sluttbrukere, inkludert eventuelle krav fremsatt av tredjepart. Telenor forbeholder seg retten til å tilbakekalle
kundens lisens for alle Stock Photos som klienten eller klientens sluttbruker har brukt disse på en måte som
utgjør brudd på opphavsretten.

3. TELENORS BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL TJENESTEN
Telenors leveranse av Nettsider innebærer behandling av personopplysninger på vegne av kunden. For
denne [tjenesten / for enkelte prosesser i denne tjenesten] er Telenor databehandler, og kunden er
behandlingsansvarlig under personopplysningsloven.
Når Telenor er databehandler på vegne av kunden er behandlingen av personopplysninger regulert av
særskilte databehandlervilkår. Databehandlervilkårene fremgår av punktet Behandling av
personopplysninger, jf. punkt 22 i Generelle vilkår i Telenors Tjenesteavtale eller annen særskilt forhandlet
tjenesteavtale (for kunder som har forhandlet en kundespesifikk avtale med Telenor), eller punkt 9 i
Alminnelige vilkår for bedrifter for øvrige kunder.
For tjenester og/eller prosesser hvor Kunden delvis eller i sin helhet er behandlingsansvarlig er det Kundens
ansvar å sikre lovlig formål og rettslig grunnlag (hjemmel) for behandlingen av personopplysninger. Kunden
skal også sikre at egne brukere av Tjenesten er informert om Tjenesten og hvordan denne fungerer. Endelig
har Kunden ansvar for at abonnement som skal ha Tjenesten er registrert hos Telenor med korrekt navn på
Bruker.
Oversikten under inneholder opplysninger som er av relevans for Partenes oppfølgning av
databehandlervilkårene.

Navn på tjeneste regulert av
Databehandleravtalen
Hva er formålet med Databehandlers behandling
av personopplysninger på vegne av
Behandlingsansvarlig?
Hvilke typer av personopplysninger behandles?

Hvordan behandler Databehandler
personopplysningene?

Web løsninger
Tjenesten har til formål å gi Behandlingsansvarlig
mulighet for å kunne være tilgjengelig på web
med bruk Tjenesten.
Ved avtale om Tjenesten behandler
databehandler opplysninger om kunden,
herunder kontaktperson inkludert e-post adresse
og telefonnr, domenenavn og bruk av tjenesten.
Ved aktivering av Tjenesten overføres det
opplysninger fra databehandlers kundedatabase
til underleverandørers systemer for videre
behandling.
For Tjenesten så vil underleverandør lagre data
som Bedriftsnavn, organisasjonsnr,
kontaktperson inkludert e-post adresse og
telefonnr, domenenavn og bruk av tjenesten
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Bruker databehandler underleverandører til
behandling av personopplysningene?

I hvilke land behandles personopplysningene?

Har Databehandler inngått avtale med
underleverandør i henhold til EUs prinsipper for
standardavtale om overføring av
personopplysninger til land innenfor/utenfor
EU/EØS?
Hvordan og når slettes personopplysningene?
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Ja: Telenor Norge AS benytter følgende
underleverandører for levering av tjenesten :
-

Topline

-

Yola

-

Sitewit

-

Ecwid

-

Spotzer

-

Telenor GSS

-

Norge

-

Tyskland

-

Nederland

-

Canada

-

USA

- Pakistan
Det er inngått databehandleravtale med våre
leverandører for behandling av
personopplysninger innenfor og utenfor EU.

Databehandler sletter eller returnerer alle
personopplysninger, inkludert alle kopier, etter at
avtaleforholdet er avsluttet, eller dersom den
Behandlingsansvarlige skriftlig anmoder om dette

4. DOKUMENTASJON
Tjenester og funksjonalitet som omfattes av Tjenesten er beskrevet i den til enhver tid gjeldene beskrivelse
på følgende linker
• Nettside : https://support.sitebuilderhost.net/hc/en-us/
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