ANVÄNDARVILLKOR – GIGARE
Välkommen till Gigway.
Följande Användarvillkor utgör ett bindande avtal mellan Cruitway AB, org. nr. 556908-2497 (Nedan kallad Gigway) å
ena sidan, och användare ("Medlem") av Gigways tjänster, å andra sidan. Genom att använda Gigways tjänster,
produkter och plattform godkänner Medlemmen följande Användarvillkor, riktlinjer och eventuella tillägg till dessa som
kan presenteras för dig emellanåt, inklusive men inte begränsat till juridiska meddelanden (som utgör villkoren). Vi kan
uppdatera villkoren i framtiden och du kommer alltid att finna den senaste versionen av detta avtal på:
https://gigway.se/eula.pdf

GENERELLT
Gigway tillhandahåller en digital plattform i form av en mobilapplikation för förmedling av jobb, s.k. gig (”Tjänsten”).
Här kan Medlem som är arbetssökande hitta olika uppdrag och uppdragsgivare och därefter ansöka om uppdraget eller
jobbet. Medlemskap innebär ingen garanti till jobberbjudande utan enbart att få ta del av dessa.
Genom godkännande av dessa användarvillkor accepterar Medlemmen att denna kan komma få ta del av
marknadsföring i mobilapplikationen

MEDLEMSKAP
För medlemskap krävs att Medlemmen fyllt 18 år samt att Medlem inte är ställd under förvaltarskap. Medlemskapet är
personligt och kan inte överföras till annan utan godkännande från Gigway. Medlemskap tilldelas efter ansökan i
enlighet med dessa Användarvillkor.
Medlem som är arbetssökande måste innan denne får ta del av uppdrag skapa en profil och fylla i den information som
där efterfrågas.

ANVÄNDARDATA OCH PERSONUPPGIFTER
Användardata, tillhörande immateriella rättigheter och där med jämförliga data som Medlemmen registrerar i
mobilapplikationen och som lagras eller behandlas via mobilapplikationen förblir medlemmens egendom och får inte
användas på annat sätt än vad som överenskommits i dessa användarvillkor och dataskyddspolicy, eller av ett separat
avtal mellan medlemmen och Gigway. Detta inkluderar inte rapporterade data, bilder och filmer som är kopplade till
ett uppdrag.
Närmare villkor och information gällande behandling av personuppgifter finns i Dataskyddspolicyn.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Gigway upplåter till Medlemmen en icke exklusiv, icke överlåtbar, världsomspännande och återkallelig rätt att i enlighet
med dessa Användarvillkor använda Tjänsten och dess innehåll (inklusive men ej begränsat till all däri ingående
mjukvara) ("Innehållet"). Gigway förbehåller sig rätten att under avtalstiden ändra och/eller byta ut Innehållet. Samtliga
immateriella rättigheter och övriga rättigheter till Innehållet innehas av Gigway och/eller dess licensgivare. Medlemmen
erhåller ingen rätt, av något slag, till Innehållet utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor.
Innehållet får endast kopieras av Medlemmen i den utsträckning som skriftligen och uttryckligen har medgivits av
Gigway. Kunden äger under inga förhållanden rätt att helt eller delvis ta isär, koppla samman i nätverk, bearbeta,

förändra, dekompilera, kopiera, göra tillägg till eller skapa avledda verk ur Innehållet utöver vad som uttryckligen anges
i dessa Användarvillkor. Medlemmen äger inte heller överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt
tillhandahålla hela eller delar av Innehållet till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

BROTT MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR
Gigway förbehåller sig rätten att stänga av Medlem som bryter mot dessa Användarvillkor, instruktioner från Gigway
eller använder tjänsten i sådan form att det riskerar att skada eller kränka Gigway eller tredje part eller är i strid med
tillämplig lagstiftning.

ANSVAR
Gigway kan inte garantera att all information är ständigt tillgänglig, uppdaterad och korrekt. Gigway ansvarar inte för
informationen och/eller eventuella skador eller förluster som Medlem lidit till följd av förseningar i information, förlusta
av data, avbrott eller icke-leverans av data eller liknande. Gigway är inte ansvarig för några ekonomiska eller andra
beslut baserade på användningen av mobilapplikationen som Medlem gör.

ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR
Gigway förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor.

TVIST
Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor och relaterade juridiska ärenden ska lösas i allmän
domstol enligt svensk lag om inget annat har överenskommits.

SEKRETESS
All den information som medlemmen lämnar till Gigway är strikt konfidentiell. Med konfidentiell information menas alla
information som Medlem registrerar hos Gigway. Sekretessen gäller inte när någon av parterna enligt lag är skyldig att
lämna ut sådan information. Gigway är skyldig att informera Medlem innan en sådan upplysning ges.

ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Gigway har rätt att tilldela sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor. Dessutom har Gigway rätt att
engagera underleverantörer till utförandet av sina uppgifter.

