Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.
Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower
Group på följande villkor. Genom att ansöka om medlemskap i Willpower Group
accepterar du också dessa villkor. Läs igenom dokumentet noggrant innan du ansöker.
Angående ändringar i villkoren, se nedan under punkten 14.
1. Allmänt om Willpower Group
Willpower Group är en gratistjänst från Orkla Health som bland annat ger medlemmarna tillgång
till vägledning och tips i kost och träning på en sluten Facebookgrupp, nedan benämnd som
Willpower Groups Facebookgrupp. Tjänstens närmare innehåll finns beskrivet på Nutrilett.se.
2. 18 års åldersgräns
Endast personer som har fyllt 18 år kan bli medlemmar i Willpower Group.
3. Hur man blir medlem
Ansökning om medlemskap i Willpower Group sker genom att fylla i och skicka in
ansökningsformuläret på Nutrilett.se. Före ansökningen måste den sökande bekräfta att dessa
villkor, samt villkoren för behandling av personuppgifter, har lästs och accepterats. Det går inte att
bli medlem utan att ha lämnat dessa bekräftelser.
När ansökningen har godkänts, sänder Willpower Group en bekräftelse på att avtalet om
medlemskap har ingåtts och att sökanden har registrerats som medlem.
Medlemskap i Willpower Group ger rätt att använda till medlemskapet hänförliga tjänster.
Medlemskapet är personligt och tjänsterna gäller enbart för personligt bruk inom ramen för
medlemskapet och under förutsättning att villkoren följs. Medlemmarna i Willpower Group får inte
använda tjänsterna för kommersiella ändamål, överföra dem till andra eller låta andra använda
dem, se även punkten 7 nedan.
4. Gratis medlemskap
Det kostar ingenting att gå med i eller att vara medlem i Willpower Group.
5. Utträde ur Willpower Group
Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i Willpower Group genom att avanmäla dig från
Willpower Groups Facebookgrupp.
6. Korrekt och sanningsenlig information
Du är skyldig att enbart ange korrekt och sanningsenlig information om dig själv till Willpower
Group, inklusive din ålder. Genom att skicka in ansökningsformuläret bekräftar du att den
information du har lämnat i anmälningsformuläret, samt information du senare lämnar till
Willpower Group, är korrekt och sanningsenlig.
7. Obehörig användning av Willpower Groups tjänster
Du får inte använda Willpower Groups tjänster för kommersiella ändamål (t.ex. egen publicering
av texter som härstammar från Willpower Group, se punkten 9.1) eller på ett sådant sätt att Orkla
Health eller andra lider skada eller annan olägenhet.
När du använder Willpower Groups tjänster är du skyldig att följa villkoren, Orkla Healths
instruktioner, gällande lagar och förordningar och allmänt accepterade etiska och moraliska
normer. Avtalsbrott och lagbrott kan beroende på omständigheterna medföra att ersättningskrav

framställs, se punkterna 8, 9.2, 11 och 13. Misstänkt straffbelagda handlingar som begåtts i
samband med användningen av Willpower Groups tjänster kommer att leda till polisanmälan.
8. Meddelanden och inlägg på webbplatsen
Willpower Groups Facebookgrupp ger dig möjlighet att delta direkt i någon av tjänsterna genom
egna inlägg, dela information och bilder eller genom att skicka meddelanden till andra. Inlägg
som du gör och information och bilder som du delar i Willpower Group, Willpower Groups
Facebookgrupp eller på Nutrilett.se kommer vara synliga för nuvarande och framtida medlemmar
i Willpower Group. De meddelanden du skickar till enskilda medlemmar i Willpower Groups
Facebookgrupp kommer vara synliga för dessa enskilda medlemmar. Information och material i
de direktmeddelanden som du skickar till Orkla Health t.ex. via Willpower Groups Facebookgrupp
kommer inte vara direkt synliga för andra medlemmar men Orkla Health förbehåller sig rätten att
använda och dela sådan information eller sådant material om du inte uttryckligen anger att du
önskar att informationen eller materialet ej sprids. Mer information om hur Orkla Health och
företag inom samma koncern får använda information och material från medlemmar finns i
punkten 9.2 nedan.
Orkla Health genomför ingen kontroll av dina inlägg och meddelanden innan de görs tillgängliga
för andra, och du är därför själv ansvarig för sådana inlägg. Detta innebär att du kan hållas
juridiskt ansvarig för inlägg/information som du har delat/publicerat om det skulle visa sig utgöra
en straffbelagd handling, eller om det på annat sätt bryter mot gällande lagar och förordningar.
För Willpower Groups Facebookgrupp gäller vanlig nätetikett. D.v.s. att du ska hålla en vänlig ton
och hålla dig till ämnet för diskussionen. Dina inlägg och meddelanden får inte göra intrång i
annans upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, de får inte heller vara hatfulla, kränkande,
stötande, blasfemiska, våldsamma, sexuella, doping- eller narotikarelaterad eller innehålla sådan
information eller annan information som Orkla Health anser vara oacceptabel, inklusive länkar till
andra platser med sådan information.
Orkla Health kan fritt och efter eget godtycke ta bort meddelanden och inlägg som bryter mot
dessa villkor. Orkla Health kan också avsluta eller tillfälligt suspendera ("frysa") medlemskapet i
sådana fall.
Det är möjligt för Orkla Health att koppla dina inlägg till dig genom den information som du
uppgett i samband med ansökan om medlemskap i Willpower Group.
9. Immateriella rättigheter etc.
9.1 Äganderätt och nyttjanderätt
Ditt medlemskap i Willpower Group innebär inte att du förvärvar någon rätt till immateriella
tillgångar som innehas av Orkla Health eller andra företag eller privatpersoner.
Utöver personligt bruk av tjänsterna i enlighet med dessa villkor, är det inte tillåtet att ändra,
kopiera, distribuera, visa, publicera, överföra, sälja eller på annat sätt använda material, såsom
text, bilder, filmer, ljud, recept, träningsprogram eller råd från Willpower Groups Facebookgrupp,
Nutrilett.se eller andra webbplatser eller material från Willpower Group.

9.2 Material som medlemmar delar på Willpower Group
Material - som inlägg, meddelanden, berättelser om dig själv, bilder, film, recept etc. – som du
under din tid som medlem har skickat till Willpower Group eller delat i Willpower Groups
Facebookgrupp eller på Nutrilett.se, har Orkla Health och företag som tillhör samma koncern, rätt
att använda utan att utge något vederlag till dig. Sådan användning kan omfatta kopiering,
lagring, visning och publicering i original eller i redigerad form för marknadsföringsändamål eller
för andra syften via den distributionskanal som Orkla Health finner lämplig. Om du inte accepterar
en sådan överföring av rättigheter, vänligen meddela Orkla Health i samband med att materialet
ställs till Orkla Healths förfogande. Annars anses det som att du har accepterat Orkla Healths
nämnda nyttjanderätt.
Observera att Orkla Health inte förbinder sig till att returnera material som du har ställt till dess
förfogande. Orkla Health förbinder sig inte heller till att publicera eller att på annat sätt behandla
insänt material.
Du är ansvarig för att se till att du innehar upphovsrätten/nyttjanderätten eller andra relevanta
rättigheter till materialet du ställer till Orkla Healths förfogande. Om upphovsrätten eller andra
relevanta rättigheter innehas av någon annan än dig själv (t.ex. fotograf, den avbildade personen
eller författare av text), är du ansvarig gentemot Orkla Health för att du har tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren, eller innehavaren av andra rättigheter, att ge materialet till Orkla Health
och andra bolag inom koncernen för användning som beskrivits ovan. Gör en tredje part anspråk
mot Orkla Health på grund av Orkla Healths användning av det tillhandahållna materialet, är det
den person som tillhandahållit material till Orkla Healths förfogande som ska hållas ansvarig och
denna person ska hålla Orkla Health skadelös för den skada som den tredje partens anspråk kan
åsamka Orkla Health.
10. IT-säkerhet
Det är inte tillåtet att störa andra användares kommunikation t.ex. genom spridning av virus,
oönskad e-post eller andra åtgärder.
Det är inte tillåtet att störa annan användares användning av webbplatsen.
Det är inte tillåtet att med hjälp av webbplatsens tjänster överbelasta, försämra eller skada
webbplatsen, eller försöka sätta webbsidan ur funktion.
Orkla Health undersöker ovan nämnda störningar och andra IT-brott och kommer vid behov ta
kontakt med berörda myndigheter för att hantera sådant beteende. Straffbelagda handlingar
kommer att polisanmälas.
11. Medlemmars ansvar
Du är ensamt ansvarig för konsekvenserna av dina brott mot villkoren och övrigt felaktigt bruk av
Willpower Groups tjänster, både gentemot Orkla Health och andra som eventuellt drabbas av
förluster på grund av dina handlingar eller din försummelse. Om ditt beteende leder till att en
tredje part riktar krav mot Orkla Health, är du skyldig att ersätta Orkla Healths förluster till följd av
ett sådant krav.

12a Orkla Healths ansvarsfriskrivning
Utöver det som annars framgår av dessa villkor gäller följande ansvarsfriskrivningar (i punkterna
12a-c) i den utsträckning de inte strider mot tvingande svensk lagstiftning.
Orkla Health ger ingen garanti med avseende på innehåll, information, produkter, tjänster och
liknande på Willpower Groups Facebookgrupp eller andra webbplatser härstammande från Orkla
Health, och det ges inga garantier med avseende på webbplatsernas eller tjänsternas funktion,
tillgänglighet, kvalitet, användarvänlighet eller säkerhet.
Orkla Health ansvarar inte för obehörig åtkomst till, eller ändring av, material eller information
som lämnats av en medlem, eller material och information som en medlem mottar. Orkla Health
är inte ansvarig för en medlems eventuella straffbelagda handlingar som begåtts vid användning
av Willpower Groups tjänster. Sådana brottsliga handlingar omfattar exempelvis hot, förtal,
ärekränkning eller olagligt innehåll i inlägg. Orkla Health ansvarar inte för en medlems övriga
otillåtna eller olämpliga användning av Willpower Groups tjänster. Orkla Health tar inget ansvar
för en medlems intrång i någon annans immateriella rättigheter vid användning av Willpower
Groups tjänster.
Orkla Health är inte under några omständigheter ansvarigt för direkta eller indirekta skador som
uppkommer till följd av användning av eller oförmåga att använda sig av Willpower Groups
tjänster och/eller dess material eller information, med undantag för de fall där Orkla Health genom
uppsåt eller grov oaktsamhet har orsakat skadan.
Orkla Health är inte ansvarig för innehållet eller funktionen på webbplatser som inte ägs eller
förvaltas av Orkla Health (tredjepartswebbplatser), även om det i Willpower Group förmedlas en
länk till en sådan webbplats.
Orkla Health ansvarar inte för handlingar eller försummelser företagna eller underlåtna av företag
eller privatpersoner som inte arbetar för Orkla Health, oavsett om Orkla Health samarbetar med
dessa aktörer eller inte.
12b. Ansvarsfriskrivning – hälsoråd
Innehållet från dietister och personliga tränare som förmedlas i samband med Willpower Group är
tänkt att vara ett stöd för människor som vill och behöver gå ned i vikt. Innehållet är emellertid
endast generellt gällande och inte individuellt anpassat utifrån en bedömning av din hälsa eller
om det är medicinskt motiverat att du följer dessa riktlinjer för motion och kost etc. Det är ditt
ansvar att uppsöka hälso- och sjukvården för att klarlägga detta innan du deltar. Orkla Health
lämnar för övrigt inga garantier på att du genom ditt medlemskap i Willpower Group kommer gå
ner i vikt eller uppnå några andra av dina förväntade resultat eller uppsatta mål.
12c. Medlemmens hälsotillstånd
För att beviljas medlemskap i Willpower Group krävs det att du:


Inte är underviktig



Inte lider av sjukdom, funktionsnedsättning eller andra förhållanden som kan innebära att
viktminskning inom ramen för Willpower Groups verksamhet är opassande eller farlig för
dig.



Inte är gravid. Deltagande i Willpower Group rekommenderas inte heller för ammande
mödrar.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behandlas av läkare, tar medicin eller rekommenderats en
särskild diet, ska du diskutera Willpower Groups program med läkaren och få dennes
godkännande innan du blir medlem.
Din ansökan om medlemskap innebär att du bekräftat att du uppfyller kriterierna som nämnts
ovan i denna punkt, samt att du, såvitt du vet, är helt frisk.
13. Brott mot villkoren
Om du bryter mot något av villkoren, t.ex. att du är under 18 år, har Orkla Health rätt till att
avsluta eller tillfälligt suspendera ("frysa") ditt medlemskap, omedelbart och utan förvarning.
Detsamma gäller om Orkla Health har en rimlig misstanke om brott mot villkoren.
Du är skyldig att ersätta den ekonomiska förlust som Orkla Health eventuellt lider till följd av att
du bryter mot villkoren.
14. Ändringar
Orkla Health kan utan förvarning ändra, revidera, ersätta eller ta bort tjänster och innehåll i
tjänster som erbjuds av Willpower Group. De vid varje tid gällande tjänsteutbudet beskrivs på
Nutrilett.se.
Orkla Health förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan särskilt godkännande från
medlemmarna. Medlemmarna kommer att uppmärksammas på sådana ändringar via Nutrilett.se,
minst en vecka innan ändringarna träder i kraft. Medlemmen godkänner sådan förändring genom
att fortsätta använda Willpower Groups tjänster efter förändringarna i villkoren.
15. Avtalstid etc.
Ditt medlemskap i Willpower Group är giltigt från det datum som anges på din bekräftelse. Du kan
när som helst avsluta ditt medlemskap enligt punkten 5 ovan. Orkla Health har rätt till att avsluta
ditt medlemskap med omedelbar verkan i enlighet med vad som anges i villkoren, se bl.a.
punkten 13. Dessutom kan Orkla Health säga upp ditt medlemskap med en månads
uppsägningstid.
16. Lagstiftning och tvistelösning
Villkoren är underkastade svensk lag. Eventuella oenigheter och tvister om villkoren,
medlemskapet i Willpower Group och/eller tjänster som erbjuds genom Willpower Group ska i
möjligaste mån lösas genom dialog mellan medlemmen och Orkla Health, se punkten 17. Om
ingen överenskommelse nås kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få
saken prövad. Det går att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden via deras hemsida:
www.arn.se, via e-post: arn@arn.se eller via post till Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan som
alternativ till Allmänna Reklamationsnämnden välja att vända dig till EU-kommissionens
tvistlösningsorgan online, den så kallade ODR-plattformen, via följande webbadress:
http://ec.europa.eu/odr. I sista hand ska tvisten avgöras i allmän domstol.
17. Kontakt
Orkla Health kan kontaktas via e-post på willpower@nutrilett.se

