Viðskiftatreytir

Vanligar viðskiftatreytir fyri nýtslu av tænastum, ið eru ogn hjá Føroya Tele
Niðanfyri kanst tú lesa tær vanligu viðskiftatreytirnar fyri nýtslu av Sona,
bæði heimasíðu og app.

1. Góðtakan av vanligu viðskiftatreytunum
Nýtsla av talgildu tænastunum frá Sona samsvarar við at góðtaka
niðanfyristandandi vanligu viðskiftatreytunum.
2.1 Upplýsingar í tænastum hjá Sona v.m.
Upplýsing í tænastum hjá Sona verður givið uttan trygd í ella ábyrgd fyri neyvleika
ella reinleika. Sona tillutar sær eisini rættindir at broyta innihald í upplýsingum í
tænastum uttan ávaring ella fráboðan. Í samskifti millum Sona og brúkara, ið ikki
nýta talgilda undirskrift, fráskrivar Sona sær alla ábyrgd uttan so, at upplýsingar
verða broyttir ella umgjørdir undir talgildum flutningi ella so, at óviðkomandi fáa
atgongd til at broyta upplýsingar.
2.1.1 Innsavnan av dátum
Sona savnar upplýsingar (navn, bústað og telefonnummar) frá ymiskum
telefonfeløgum. Privatpersónar, ið hava atgongd til at leggja afturat, rætta ella
strika upplýsingar, sum eru knýttir at teimum sjálvum (so sum navn, bústað,
teldupost, leinki til aðrar tænastur v.m.), við at seta seg í samband við tænstudeild
hjá Sona ella gjøgnum sjálvgreiðslu á tænstum hjá Sona, hava sjálvir ábyrgd fyri
hesum upplýsingum. Við broyting av upplýsingum gjøgnum sjálvgreiðslu, sum
privatpersónar sjálvir leggja afturat ella broyta, verða hesir upplýsingar lagdir út á
internetið, har Sona tillutar sær rættin at strika ella broyta hesar upplýsingar, um
mett verður, at teir eru óhóskandi.
Brúkarin hevur sjálvur ábyrgd av teimum upplýsingum, sum hann sjálvur ger.
Brúkarin góðtekur, at allir upplýsingar og annað innihald, sum verður lagt inn í
tænastur hjá Sona eru undir hansara egnu ábyrgd.
Um ein brúkari metir, at upplýsingar eru óhóskandi ella ágangandi, kann brúkandi
senda eina kæru inn til Sona, sum síðan verður viðgjørd. Tað verður bert Sona,
sum viðgerð eina slíka kæru, og tað er bert Sona, ið tekur avgerð um, hvørjir
upplýsingar skulu strikast frá tænastum.

2.1.2 Viðgerð av persónligum upplýsingum
Víst verður til løgtingslóg um viðgerð av persónsupplýsingum:
http://logir.fo/Logtingslog/73-fra-08-05-2001-um-vidgerd-av-personsupplysingumsum-broytt-vid-logtingslog-nr-24-fra
Brúkarir verða vístir til hesa lóg fyri at tryggja, at upplýsingar, ið verða lagdir út, ikki
koma í hóslag við hesa lóg. Sona viðgerð ongan viðkvæmar upplýsingar.
2.2 Leinki
Um eitt leinki verður sent víðari til ein triðjapart ella eina heimasíðu, fráskrivar
Sona sær alla ábyrgd fyri innihaldið, ið hendan kann innihalda.
2.3 Ábyrgd fyri endurgjaldi
Sona kann undir ongum umstøðum fáa ábyrgd fyri endurgjaldi fyri nýtslu av
tænastum, ið eru knýttar at Sona. Dømi um hesar eru, mistar inntøkur, rakstrartap
ella mist dátur, rakstrarólag ella líknandi.
Brúkarin góðtekur at halda Sona skaðaleyst fyri øll krøv, ið kunnu koma sum fylgja
av ólógligari ella endurgjaldselvandi nýtslu av tænastum hjá Sona.
3. Rættindir til tænastur
Øll nøvn, búmerkir ella vørumerkir, ið verða brúkt hjá Sona eru ogn hjá Sona og
kunnu bert nýtast hjá Sona uttan so, at loyvi er givið til at nýta hesi aðrastaðni.
Innihald á tænastum sum tekstur, grafikkur, myndir, ljóðbrot, forrit v.m. eru ogn hjá
Sona ella samstarvspartnarum og eru tengd at lógini um upphavsrætt.
Ikki loyvd avritan, útbreiðsla ella annar háttur, ið er í stríð við lógina um
upphavsrætt, kunnu vera løgd fyri Føroya Rætti.
4. Íkast frá brúkarum
Alt tilfar, upplýsingar ella annar háttur fyri samskifti frá brúkarum gjøgnum tænastur
hjá Sona verður ikki roknað sum viðkvæmt, ikki knýtt at úrvalsemju og gevur ikki
rætt til nýtslugjald. Sona kann frítt nýta slíkt tilfar.
Sona hevur rætt til frítt at leggja upp, avrita, deila út, innseta, broyta og/ella á
annan hátt at nýta samskifti saman við ørðum upplýsingum so sum myndir,
ljóðbrot, teksti ella øðrum innihaldi til handils- ella ikki-handilsendamál.
Brúkarin veitir vissu fyri at hava øll neyðug rættindir og/ella samtykki, sum eru
neyðug fyri nýtslu av tilfari, upplýsing ella annað slag av samskifti, sum verður
móttikið av brúkarum gjøgnum tænastur hjá Sona

5. Metingar
Brúkarir, ið nýta tænastur, ið geva brúkarum møguleika at gera metingar í Sona,
hava sjálvir ábyrgd av metingini.
6. Leinking v.m.
Tá tú leinkjar til Sona.fo:
· Set leinki beinleiðis til okkara tænastur
· Set leinki beinleiðis til síður við úrslitum og profilsíður á Sona.fo
· Leinki til okkara tænastur skal altíð lata síðu upp í nýggjum vindeyga. Nýt
sokallaðan hyperlinktekst. Ikki nýta innrammaðar loysnir (Tvs. Ikki nýta frames).
Sona.fo og innihald á Sona.fo skal altíð vísast í einum nýggjum og sjálvstøðugum
vindeyga og ikki inni í rammum av einari aðrari vevtænastu/heimasíðu.
· Nýt leinki til Sona.fo á ein vanliga hátt.
· Set leinki til Sona.fo á ein slíkan hátt ella í slíkum sambandi, at upplýsingar frá
Sona.fo ikki eru í vanda fyri at verða misskiltir ella misnýttir.
Tá leinkjað verður til kort á Sona.fo:
· Set gjarna leinki til síðu við úrsliti.
· Tað er ikki loyvt at taka myndir av kortinum út av teirra samanhangi. Hetta merkir,
at ikki er loyvt at goyma myndir av korti og nýta tær á øðrum heimasíðum.
· Kortini skulu á ongan hátt avlagast.
7. Brúkari og loyniorð
Brúkarin hevur skildu til at viðgera eitt brúkaranavn og loyniorð í trúnaði og má ikki
útflýggja hetta til onnur. Brúkarin hevur ábyrgd av øllum, sum verður gjørt gjøgnum
hansara brúkaranavn og loyniorð. Brúkarin hevur eisini skyldu til at kunna Sona,
um mistanki er til óloyvdari nýtslu av brúkaranavni og loyniorði.
8. Avhending
Sona kann avhenda síni rættindir og skyldur til ein triðjapart uttan undanfarnari
innsavnan av samtykki frá brúkara.
9. Annað
Sona tilskilar sær rættin til at strika tænastur og niðurleggja heimasíðu og
teldupostkontur í Sona eftir egnum ynski og uttan ávaring.
Eisini tilskilar Sona sær rættin til at steingja kontu hjá brúkara, um hann ikki hevur
verið virkin í eina longri tíð, sum verður mett av Sona. Eisini tilskilar Sona sær
rættin til at avmarka tal av boðum, sum verða send millum kontur og annað, sum
kann vera goymt á tænastum hjá Sona.
Brúkarin góðtekur, at Sona kann fáa sær atgongd til kontu hjá brúkara, um so er,
at hetta er neyðugt fyri raksturin av tænastum hjá Sona, og um hetta er neyðugt
fyri at verja Sona ella aðrir brúkarar móti missi.
Um brúkari fær atgongd til upplýsingar ella aðrar upplýsingar um Sona ella

tænastur hjá Sona, sum ikki er ætlað brúkaranum við nýtslu av tænastum, er álagt
brúkaranum at strika hesar upplýsingar beinavegin og fráboða Sona.
Brúkarin má undir ongum umstøðum avrita ella víðarigeva hesar upplýsingar til
triðjapart.
Tað er ikki loyvt at royna at fáa ótilætlaða atgongd til netverkið, servara, skipanir
ella líknandi hjá Sona.
Sona hevur til hvørja tíð rætt til at endurskoða hesar viðskiftatreytir.
Um nakar partur av hesum viðskiftatreytum verður roknaður sum óegnaður ella
ógildigur og tískil ikki kann nýtast, ávirkar tað ikki hinar partarnir í
viðskiftatreytunum.
10. Træta
Allar trætur, sum koma av hesum viðskiftatreytum, verður settar fyri Føroya Rætt.
11. Facebook
Við at skráseta kontu gjøgnum Facebook játtar tú, at Sona fær atgongd til nakrar
av tínum profilupplýsingum. Allir upplýsingar, ið Sona fær atgongd til verða
viðgjørdir eftir løgtingslóg um viðgerð av persónsupplýsingum.

